
  
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Ook dit jaar staat een enthousiast team vrijwilligers klaar om met elkaar in de Immanuelkerk de clubs te organiseren. 
Tijdens het wekelijkse club-uur leren we op een spontane manier (meer) over het geloof, de bijbel, respect te hebben 
voor elkaar en onze omgeving en bovendien doen wij er alles aan er een leuke avond van te maken. Een uitdagend 
spel of creatief bezig zijn maakt de avond compleet. 
 
Het seizoen start vanaf maandag 12 september. Eind maart sluiten wij het seizoen af met het jaarfeest. In april gaat 
groep 4 een dagje uit en de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen mee op kamp! 
 
Iets voor uw kind? Natuurlijk zijn vriend(innet)jes ook van harte welkom! Mochten zij geen uitnodiging ontvangen 
hebben, dan kunt u deze informatie doorgeven.  
De inschrijfavond zal net als vorig jaar digitaal worden georganiseerd. 
 
Digitale inschrijfavond 
Wanneer:  Woensdag 31 augustus (de tijd is afhankelijk van de groep waarin u uw kind wilt schrijven) 

Groep 4: start inschrijving 19.00 uur 
  Groep 5/6: start inschrijving 19.15 uur 
  Groep 7/8: start inschrijving 19.30 uur 
Contributie: Voor het clubseizoen wordt per kind €25,- aan contributie gevraagd. Na inschrijving (digitaal) ontvangt 

u van ons een bevestigingsmail met het verzoek om de contributie over te maken. Na betaling van 
deze contributie is de inschrijving definitief. Wanneer wij de betaling voor 8 september nog niet 
hebben ontvangen, vervalt de inschrijving en komt er een plekje vrij voor iemand op de wachtlijst. 

 
 
Uitleg digitale inschrijfavond:  

• Bedenk voor de inschrijfavond wanneer uw kind(eren) naar de club kan. Op de achterkant van deze brief vindt 
u per avond welke groepen zijn ingedeeld. 

• Inschrijven kan via de button op de website www.protestantsrijnsburg.nl. 
• Het beginscherm wordt niet automatisch vernieuwd wanneer een club wordt vrijgegeven voor inschrijving. U 

zult het scherm zelf moeten vernieuwen (F5 in de browser en weer klikken op registreer). 
• Tijdens het inschrijven worden de volgende gegevens van uw kind gevraagd: 

Voornaam, achternaam, e-mailadres (voor correspondentie), straat, huisnummer + toevoeging, postcode, 
plaats, geboortedatum, geslacht, groep en eventuele bijzonderheden. 

• U kunt één kind per keer inschrijven. Daarom zijn er verschillende starttijden per leeftijdsgroep. 
• Na een inschrijving komt u niet automatisch weer in het beginscherm. Voor een tweede inschrijving moet u dit 

scherm opnieuw laden via de button op de website www.protestantsrijnsburg.nl. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

• U reserveert per kind een ticket en u heeft 5 minuten om de inschrijving te voltooien. Wanneer u dit niet 
binnen de tijd doet, wordt het ticket teruggegeven en beschikbaar gemaakt. 

• Het maximaal aantal kinderen per club is 20. Dit i.v.m. de brandveiligheid en het organiseren van een 
geslaagde clubavond.  

• Wanneer een club vol is en u zich wilt registreren op de wachtlijst, kan dat via de button wachtlijst op het 
beginscherm. Deze functie is echter beperkt tot voornaam, achternaam, e-mail en telefoonnummer. Hierdoor 
zijn wij genoodzaakt om u na het registreren te vragen om een bevestigingsmail te sturen naar 
jeugdclubsrijnsburg@gmail.com met daarin vermelding van de clubgroep waarvoor de registratie is gemaakt. 
Toewijzen van plaatsen vanuit de wachtlijst wordt gedaan op volgorde van de wachtlijst, dus alleen een mail 
naar ons mailadres sturen volstaat niet. 
 
 

Tijdens de digitale inschrijfavond kunt u uw kind(eren) inschrijven voor de volgende clubavonden:  
 

Maandag  jongens & meisjes Groep 4 * 19.00 - 20.00 uur  
jongens Groep 5 en 6 19:00 - 20:00 uur  
meisjes  Groep 5 en 6 19.00 - 20.00 uur  
meisjes  Groep 7 en 8 * 19.00 - 20.00 uur  

 
Dinsdag jongens Groep 5 en 6 * 19.00 - 20.00 uur   

jongens  Groep 7 en 8 * 19.00 - 20.00 uur  
meisjes  Groep 5 en 6 * 19.00 - 20.00 uur  
meisjes Groep 7 en 8 * 19.00 - 20.00 uur  

 
Woensdag jongens & meisjes Groep 4 * 19.00 - 20.00 uur  

jongens Groep 7 en 8 19.00 - 20.00 uur  
meisjes Groep 5 en 6 19.00 - 20.00 uur  
meisjes Groep 7 en 8 19.00 - 20.00 uur  

 
Om teleurstelling te voorkomen, vragen wij u om op tijd uw kind(eren) in te schrijven. 
 
* Op dit moment hebben wij voor verschillende groepen nog geen leiding gevonden. Wanneer dit op 31 augustus, de 
inschrijfavond, nog steeds het geval is kan hierop alleen onder voorbehoud worden ingeschreven. Wanneer er daarna 
geen leiding gevonden wordt, zullen wij uiteindelijk moeten besluiten om niet met deze clubs te starten.  
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wilt u zelf een bijdrage leveren aan de activiteiten rond de 
jeugdclubs? Mail naar jeugdclubsrijnsburg@gmail.com of bel naar 06-51030986 voor 31 augustus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Jeugdclubs Rijnsburg 
jeugdclubsrijnsburg@gmail.com 


