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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Middels deze brief willen we jullie informeren over de wijzigingen in de organisatie van de jeugddisco. 
Deze wijzigingen zullen met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 plaatsvinden. 
 
Organisatie jeugddisco 
De wijkraad heeft aangegeven meer afstand van de jeugddisco te willen doen; voorheen hadden zij de 
volledige zorg over de jeugddisco. Dit betekent dat de jeugddisco straks maandelijks zal worden 
georganiseerd door de vrijwilligers.  
 
Financiële gevolgen 
De wijkraad moet structureel bezuinigen en dat heeft tot gevolg dat er minder budget voor de jeugddisco 
beschikbaar is waardoor er ook enkele veranderingen op financieel vlak moeten plaatsvinden: 
- De consumptieprijs wordt vanaf het nieuwe schooljaar verhoogd tot € 1,70; 
- Er wordt € 1,00 entree per persoon gerekend. 
Tot op heden betaalde de wijkraad een deel van elke verkochte consumptie, dit is door de bezuiniging 
helaas niet meer mogelijk. De consumptieprijs is de kostprijs van Het Aambeeld. Op de consumpties wordt 
tijdens de jeugddisco geen winst gemaakt. 
 
Sponsoren 
Met behulp van sponsoren die bereid zijn ons een handje te helpen, is het nu mogelijk om elke disco nog 
aantrekkelijker en spectaculairder te maken. Denk bijvoorbeeld aan een loterij met leuke prijzen of een 
lasershow. Natuurlijk kunnen wij altijd nog meer hulp van sponsoren gebruiken, dus ken je iemand of een 
bedrijf dat ons graag wil helpen? Wij horen het graag en denken graag mee om u, als sponsor, onder de 
aandacht te brengen! 
 
Groep 6 ook welkom! 
Om te zorgen voor gezellige drukte tijdens de disco, is er besloten dat kinderen van groep 6 ook welkom 
zijn. We hebben dit reeds enkele maanden getest en dat is zeer goed bevallen. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor o.a. toezicht houden tijdens de jeugddisco en het 
organiseren van deze avond. Ken of ben jij iemand die dat leuk  vindt? Laat het ons weten; alle hulp is 
welkom!  
 
Data jeugddisco volgend schooljaar 
De data voor volgend jaar zijn nog niet bekend, maar worden te zijner tijd bekend gemaakt via de website 
en de posters op de scholen. Op de website en posters is daarnaast allerlei extra informatie over de 
jeugddisco te vinden. 
 
Hieronder staan, in ons nieuwe reglement, alle zaken nog een keer op een rij. Mocht je vragen en/of 
opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via de website.  
 
Voor nu alvast een fijne vakantie en tot volgend jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Vrijwilligers Jeugddisco Stiphout 
www.jeugddiscostiphout.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugddiscostiphout.nl/


Jeugddisco Stiphout – UPDATE 
 

Reglement vanaf schooljaar 2015-2016: 
 
- Entree kan alleen met een discopasje. Heb je nog geen pasje, meld je dan aan op de website bij het 
hoofdstuk: PASJE AANVRAGEN 
- De deuren gaan open om 20:00 uur en blijven gesloten tot 22:00 uur. Tussentijds de disco verlaten is niet 
toegestaan. 
- De entree bedraagt € 1,00 en moet voldaan worden bij binnenkomst. 
- Een consumptie kost € 1,70. 
- De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor materiële schade tijdens de discoavonden. 
- Je mag alleen verblijven in de ruimte die hiervoor aangewezen is. 
- Roken in het gebouw is niet toegestaan. 
- Er wordt geen alcohol geschonken. Als bij de deur wordt geconstateerd dat je alcohol op hebt, dan wordt 
je de toegang geweigerd! 
- Het is niet toegestaan om in het bezit te zijn van alcoholische dranken of andere stimulerende middelen, 
steekwapens, messen, enz. Bij constatering hiervan wordt contact opgenomen met je ouders/verzorgers. 
- Het verkopen van snoep, kauwgom enz is verboden. Mocht dit voorkomen, dan zal er contact worden 
opgenomen met je ouders/verzorgers. 
- Het uitlokken van geweld is niet toegestaan. Geen enkele vorm van agressie wordt getolereerd.  Mocht 
dit toch het geval zijn, wordt er contact opgenomen met je ouders/verzorgers. 
- Het is niet toegestaan om op te tafels etc. te gaan dansen of andere vernielingen aan te brengen. 
Eventueel aangerichte schade komt voor eigen rekening en je ouders/verzorgers  worden hierover 
ingelicht. 
- Gooi kauwgom en andere rommel netjes in de prullenbak. 
- Toiletten: Maximaal 1 persoon op de toiletten zowel bij de jongens als bij de meisjes. Maak geen rotzooi 
op de toiletten, dit is niet fijn voor jullie en voor ons. 
- Toegang is voor iedereen die zit op de basisscholen St.Trudoschool, De Lindt en De Wilhelminaschool, 
vanaf groep 6 tot en met 14 jaar. 
- Introducés zijn niet toegestaan, tenzij anders vermeld op de site. 
- Gemaakte foto’s op de disco worden alleen gebruikt op onze website. Wanneer je bij de disco 
binnenkomt geef je toestemming voor het maken van foto’s en gebruik van deze foto’s op onze website. 
Kopiëren en delen van de foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van de jeugddisco. 
 


