De Banderol
april 2022

Activiteitencentrum de Nieuwe Band, van Aelstlaan 14, 5503 BD Veldhoven
Tel: 040-2537749
website: www.de-nieuwe-band.nl
facebook: www.facebook.com/stichtingdNB
Van de vice-voorzitter
Gelukkig is na een paar weken in het begin van dit jaar de Nieuwe Band weer volop aan het draaien.
Het bestuur hoopt van ganser harte dat er voor de laatste weken van dit seizoen en voor het seizoen
2022/2023 geen sluitingen meer komen.
In deze Banderol leest u meer over de voorinschrijvingen voor het seizoen 2022/2023.
Het is u wellicht al meteen opgevallen dat deze Banderol een iets ander logo heeft. Omdat de Nieuwe
Band bij veel mensen redelijk onbekend is, heeft het bestuur besloten om het woord
activiteitencentrum toe te voegen aan de naam. Deze nieuwe naam staat nu ook in het logo.
Dit is de laatste Banderol van dit seizoen. Het bestuur wenst u allen een goede vakantie toe.
Voorinschrijving seizoen 2022/2023
In de week van 9 tot en met 13 mei is de voorinschrijving.
Alle begeleiders ontvangen de inschrijfformulieren van de deelnemers van hun groep. Als iemand
meerdere activiteiten doet zal het formulier bij de eerste activiteit van die week uitgedeeld worden.
De begeleiders reiken de formulieren uit. U controleert uw gegevens en vult in welke activiteiten u wil
gaan doen. De beheerders en bestuursleden zullen dan de deelnemers per groep naar de
ontmoetingsruimte vragen om de inschrijving te voltooien en af te rekenen.
Zorgt u er dus voor dat u in de eerste week na de meivakantie contant geld of uw pinpas bij u heeft.
Deelnemers aan sportactiviteiten kunnen op woensdag 11 mei of dinsdag 17 mei tussen 14.00 en
16.00 uur in komen schrijven.
Mocht u in de voorinschrijfweek verhinderd zijn dan kunt u met Wilma Strijbosch een afspraak maken
voor de week daarna.
Prijsaanpassingen
Het bestuur heeft besloten om voor het seizoen 2022-2023 de deelnemers- en activiteitenbijdrage niet
te verhogen.
Wel worden de prijzen van de consumpties duurder. De bonnen gaan € 1,30 kosten. Deze kunnen per
5 of 10 bonnen worden gekocht. Consumpties zonder bon worden € 1,50.
De kosten voor het kopiëren worden ook aangepast.
Papier
A4
A3
zw/w:
€ 0,10 € 0,20
kleur:
€ 0,40 € 0,80
Dubbelzijdig: prijs x 2
Ook de kosten voor het gebruik van de oven voor de glasactiviteiten wordt € 5,00 per keer.

Vakantierooster: de Nieuwe Band is gesloten op de volgende data:
Meivakantie: 25 april tot en met 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 mei tot en met 29 mei 2022
Zomervakantie: 3 juni tot en met 4 september 2022
Herfstvakantie: 24 oktober tot en met 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december tot en met 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari tot en met 24 februari 2023
2de paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april tot en met 5 mei 2023 (Koningsdag en bevrijdingsdag vallen in de meivakantie)
Hemelvaart: 18 mei tot en met 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Andere belangrijke data
Voorinschrijving: 9 mei tot en met 13 mei 2022.
Voorinschrijving sportactiviteiten: woensdag 11 mei 2022 of dinsdag 17 mei 2022. Beide dagen tussen
13.00 en 16.00 uur.
Open dag: 27 augustus 2022
Vrijwilligersavond: 2 september 2022
Openstaande vacatures
Er zijn diverse vacatures binnen dNB. Te weten: gastdames/heren, beheerder(s), bestuurslid
sportactiviteiten, bestuurslid computeractiviteiten en een voorzitter.
Kent u iemand die een van deze functies zou kunnen en willen doen, geef dit dan door aan een van de
beheerders of een van de bestuursleden.
Consumptiebonnen
Vaak komt u tot de ontdekking dat uw consumptiebonnen op zijn als u wil gaan pauzeren. Tijdens de
pauzes van de groepen is het erg druk voor de beheerders en gastdames. Zij verzoeken u dan ook om
nieuwe bonnen te kopen voor aanvang of na afloop van uw activiteit.

