
         Son,  11 januari 2018 
 
 
Betreft:   Contributie seizoen 2017-2018      PSV-fanclub-Zonhove 
 
 
 
Beste leden en ouders /verzorgers/begeleiders van de PSV-fanclub Zonhove, 
 
 
gezellig dat jullie ook dit jaar weer PSV aanmoedigen tijdens de thuiswedstrijden. Gezien de 
veranderingen van clubkaarten en contributie heb ik alle informatie voor u op een rijtje gezet. 
 
Start seizoen 2017-2018: 
Alle seizoenkaarten zijn geregeld en aangepast, en we hebben inmiddels onze gewenste zitplaatsen 
naast elkaar in het stadion. Gezellig en fijn voor de begeleiding om overzicht te kunnen houden. We 
hebben geen opzeggingen ontvangen, dus we gaan dit jaar weer met dezelfde Zonhove-club op pad. 
Jack, Karin en Tom zullen ook dit voetbalseizoen er weer voor zorgen dat de begeleiding tijdens het 
vervoer, het stadionbezoek en de warme koffie/thee tijdens deze uitstapjes weer prima verzorgd gaat 
worden. 
 
Coördinatie: 
Jack komt enkele dagen voor de thuiswedstrijd op de woongroep langs om te inventariseren wie er 
wel/niet meegaat. Voor cliënten die meegaan, laat Jack een formuliertje achter. Hierop staan de 
gegevens van de wedstrijd en vertrek- en ophaaltijd.  
 
Vervoer regelen: 
WIJZIGING in vervoer regelen: Adhv de opgaves, zal Jack het taxi-vervoer bestellen. Als cliënten op 
het laatste moment toch niet meegaan, dan zorgt de groepsbegeleiding voor afmelding bij Jack Arts en 
de taxicentrale!  
Hierdoor zal iedere cliënt op hetzelfde tijdstip/ophaalplek worden geboekt nl BIJ DE RECEPTIE, 
waardoor het vervoer soepel verloopt. Op de terugweg worden cliënten bij de brink afgezet! Mochten er 
onverhoopt problemen, vragen of ongemakken ontstaan, dan graag zsm melden bij mij 
(carla.otter@swzzorg.nl). 
 
Kosten: 
Vanaf dit seizoen zijn bijna alle passen op naam van Recreatie Zonhove gezet. Dank voor uw 
medewerking hierin.  Zoals eerder gecommuniceerd, krijgt u vanaf  heden nog maar één factuur van 
Recreatie Zonhove, en niet meer van PSV. 
Dit seizoen hebben sommigen nog een overgangsregeling (ivm met een zelf betaalde PSV-
seizoenkaart). Hieronder ziet u de opbouw van de totale kosten. Sommigen kaarten zijn nog via 
automatische incasso betaald. U ziet op de factuur de juiste kosten die u nog verschuldigd bent aan 
Recreatie Zonhove voor seizoen 2016-2017.   
 
Gemeente Son en Breugel zal ook dit jaar weer een subsidie te verstrekken, voor het vervoer van 
begeleiders voor cliënten die geen begeleidt vervoerspas/indicatie hebben. Wij betalen dus geen  
€ 27,50 maar  € 9,- per begeleider, per retour Zonhove  - PSV stadion. 
 
Kostenoverzicht contributie PSV-fanclub-Zonhove: 
Seizoenkaart deelnemer zitplaats: € 185,- of  rolstoelplaats: € 55,- 
Seizoenkaarten begeleiders: 3 x € 185,- =  € 555,- (€ 50,45  per cliënt) 
Vervoerskosten begeleiding: 3 x € 9,- = € 27,- x 17 wedstrijden =  € 459,- (€ 41,73 per cliënt)  
 
Thuiswedstrijden: 

zo.27 aug zo. 17 sep za. 30 sep zo. 22 okt zo. 5 nov zo. 3 dec za 16 dec za. 23 dec 

16.45 16.45 19.45 12.30 16.45 14.30 19.45 19.45 

 

za. 3 feb wo. 7 feb za. 17 feb za. 3 mrt za 17 mrt za. 31 mrt zo. 15 apr zo. 6 mei 

19.45 18.30 19.45 18.30 19.45 19.45 16.45 14.30 

 
Ik wens jullie veel voetbalplezier dit seizoen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Carla den Otter 
Recreatie Zonhove 
Carla.otter@swzzorg.nl 

mailto:Carla.otter@swzzorg.nl

