Visiteclubs

Informatie over de
visiteclubs
van de Frankelandgroep

Voorwaarden Visiteclubs
Frankelandgroep

De visiteclubs

Betaling

De Frankelandgroep heeft sinds jaren visiteclubs
waar zelfstandig wonende senioren elkaar kunnen
ontmoeten. Visiteclubs bestaan uit vaste groepen
van circa tien deelnemers die één keer per week bij
elkaar komen. Er zijn verschillende themaclubs. In
de actuele folder leest u welke clubs er zijn.

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage vindt
(uitsluitend) plaats via automatische incasso.
Hiertoe dient u bij de start van uw lidmaatschap
een machtiging te tekenen voor automatische
incasso. De bijdrage wordt aan het begin van elke
kalendermaand van uw rekening afgeschreven.

Kosten lidmaatschap (contributie)
visiteclubs en bijkomende kosten

Gebruik consumpties

Voor deelname aan de visiteclub betaalt u een
maandelijkse lidmaatschapsbijdrage. Voor de
hoogte van deze contributie verwijzen wij u naar
bijgaande prijslijst.
De lidmaatschapsbijdrage staat los van een
bijdrage voor eventuele overige kosten die
binnen de visiteclubs worden gemaakt: daar waar
materialen benodigd zijn en/of andere kosten
verbonden zijn aan een activiteit (bijv. vervoerskosten en/of toegangsbijdragen) zal aan de
deelnemers een kostendekkende bijdrage worden
gevraagd.

Deelnemers van de visiteclubs maken tijdens hun
bijeenkomst kosteloos gebruik van koffie/thee.
Voor het gebruik van overige consumpties betaalt
u de van toepassing zijnde horecaprijzen. Daarover
het volgende.
Deelnemers van de visiteclubs kunnen kosteloos
de Frankelandgroepbetaalpas aanvragen. Met
deze pas kunt u tegen gereduceerde prijzen
gebruik maken van diverse consumpties binnen
de horecaruimten van de Frankelandgroep, zoals
een warme maaltijd. Bij de kassa wordt de korting
direct verrekend. Daarnaast kan de pas binnen alle

horecaruimten van de Frankelandgroep worden
gebruikt als betaalpas.
Het aanvraagformulier voor de
Frankelandgroepbetaalpas treft u aan in deze
folderset (en is tevens verkrijgbaar bij de receptie
van elke zorglocatie binnen de Frankelandgroep).
Normaal kost deze betaalpas € 10,00, maar bij
eerste aanschaf wordt deze gratis verstrekt. Nadien
betaalt u bij verlies of vervanging van de betaalpas
wél de aanschafprijs.

Vervoer
U dient zelf zorg te dragen voor uw vervoer/van en
naar de visiteclubs.
Indien u niet met het openbaar vervoer kunt reizen,
is er ondermeer de Regiotaxi. Voor meer informatie
over de Regiotaxi verwijzen wij u naar ROGplus
(010 - 870 11 11).

Aanmelding lidmaatschap
Voor aanmelding vragen wij u bijgaand aanmeldformulier in te vullen. U dient daarbij eveneens
te tekenen voor automatische incasso van de
verschuldigde bijdragen.
De betaling gaat in vanaf de eerste volledige kalendermaand van deelname. Wanneer het lidmaatschap dus in een andere dan de 1e deelnameweek
van een maand aanvangt, gaat de betaling pas in
per de volgende kalendermaand.

Na uw aanmelding
Na uw aanmelding neemt de coördinator visiteclubs contact met u op. De coördinator visiteclubs
kijkt samen met u naar uw voorkeuren en mogelijkheden.
Daarbij zal de coördinator óók bekijken of de
visiteclub passend voor u is dan wel dat andere
activiteiten/producten meer passend zijn.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen per einde van de
kalendermaand worden beëindigd.
Opzeggingen dient u uiterlijk twee weken voor
het einde van de kalendermaand schriftelijk door te
geven aan de coördinator van de visiteclubs.

Uitsluitingscriteria voor deelname aan de
visiteclubs
De visiteclubs zijn bestemd voor zelfstandig
wonende senioren. In het geval er verhuizing
naar een zorginstelling plaatsvindt (intramurale
opname), vervalt de mogelijkheid tot deelname
aan de visiteclub. Het lidmaatschap wordt dan
beëindigd.
In voorkomende gevallen zal het lidmaatschap ook
worden beëindigd indien de coördinator visiteclubs
beoordeelt dat deelname aan de visiteclub niet
langer passend is. Dit kan o.a. het geval zijn indien
één of meerdere van de volgende criteria van
toepassing is/zijn:
• er is ondersteuning benodigd bij de persoonlijke
zorg,
• er is ondersteuning benodigd bij bewegen en/of
verplaatsen,
• er is sprake van (progressieve) cognitieve achteruitgang,
• er is sprake van ontregelend gedrag.
• Daarbij zal de coördinator samen met de
deelnemer kijken naar andere, meer passende
activiteiten/producten.

Tarievenlijst Visiteclubs
Frankelandgroep
Algemeen
• De hiernavolgende tarieven gelden per maand.
• Betaling van de verschuldigde bijdrage vindt
(uitsluitend) plaats via automatische incasso.
Hiertoe dient u bij aanvang een machtiging te
tekenen voor automatische incasso.
• De maandelijkse bijdrage wordt aan het begin
van elke maand van de rekening afgeschreven.

• Bij het mislukken van de incasso vanwege saldotekort op uw rekening is de Frankelandgroep
gerechtigd € 5,00 administratiekosten per
maandincasso in rekening te brengen.
• Prijsaanpassingen vinden plaats zoals hierna
is beschreven. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Lidmaatschapsbijdragen visiteclubs
• De maandelijkse lidmaatschapsbijdragen 2021
per club betreffen de volgende:

Beschrijving

Prijs per maand

Sport visiteclub

€ 19,70

Overige visiteclubs

€ 12,25

• U betaalt per lidmaatschap. Bij deelname aan
meerdere clubs bent u dus een evenredig aantal
keer de maandbijdrage verschuldigd.
• De bijdrage geldt per maand, ongeacht of u de
gehele maand gebruik maakt van de visiteclub. Er
vindt geen restitutie plaats.
• Op officiële en erkende feestdagen is de
visiteclub gerechtigd gesloten te zijn. De
deelnemer heeft geen recht op restitutie indien
de visiteclub gesloten is op deze dagen.
• De tarieven zullen jaarlijks - per 1 januari van het
nieuwe kalenderjaar – worden bijgesteld op basis
van de ontwikkeling in de werkelijke kosten.

Bijkomende kosten
• De lidmaatschapsbijdrage staat los van een
bijdrage voor eventuele overige kosten die
binnen de visiteclubs worden gemaakt: daar
waar materialen benodigd zijn en/of andere
kosten verbonden zijn aan een activiteit (bijv.
vervoerskosten en/of toegangsbijdragen) zal aan
de deelnemers een kostendekkende bijdrage
worden gevraagd.
• Deelnemers maken tijdens de visiteclub kosteloos
gebruik van koffie/thee. Voor het gebruik van
overige consumpties betaalt u de van toepassing
zijnde horecaprijzen
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Aanmeldingsformulier visiteclubs
Frankelandgroep
GEGEVENS DEELNEMER
Aanhef
Naam en geboortenaam
Voornamen (voluit)
Adres
Postcode/ woonplaats
Telefoonnummer/ mobiel
E-mailadres
(indien beschikbaar)
Burgelijke staat
Geboortedatum

Aanmelding visiteclub m.i.v.

-

Frankeland

-

Harg-Spaland

creatieve visiteclub op maandag

algemene visiteclub op maandag

visiteclub op maandag voor mensen met lichte

algemene visiteclub op dinsdag

geheugenproblemen

algemene visiteclub op vrijdag

visiteclub op dinsdag voor mensen met lichte
geheugenproblemen
sport visiteclub op dinsdag
creatieve visiteclub op woensdag
kookvisiteclub op woensdag
sport visiteclub op donderdag
visiteclub op donderdag voor mensen met de
ziekte van Parkinson
algemene visiteclub op donderdag
algemene visiteclub op vrijdag

Jacobs Gasthuis
algemene visiteclub op dinsdag

Contactpersoon nieuwe deelnemer
Aanhef
Naam
Voorletters
Telefoonnummer/ mobiel
Relatie
E-mailadres
(indien beschikbaar)

Ondertekening
Hiermee verklaart ondergetekende bekend en akkoord te zijn met de voorwaarden voor deelname aan
de visiteclub(s) van de Frankelandgroep.
Ik ben bekend met de hoogte van de verschuldigde bijdragen en betaling via incasso. Ik verplicht mij
hiermee tot tekening van de machtiging voor automatische incasso.

Datum:

-

-

Handtekening deelnemer:

Naam deelnemer:

LET OP!
Vergeet u alstublieft niet de bijgaande machtiging voor automatische incasso in te vullen en bij te
voegen?

Inleveren of verzenden aanmeldformulier
U kunt het aanmeldformulier (inclusief de machtiging voor
automatische incasso) op de volgende wijzen indienen:
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• U kunt u het formulier afgeven bij de receptie binnen één
van de vijf locaties van de Frankelandgroep (Frankeland,
Jacobs Gasthuis, Schiewaegh, Harg-Spaland en Vaartland)
of per post zenden aan:

Frankeland
T.a.v. de cliëntenadministratie
Postbus 385
3100 AJ Schiedam

• Of u levert het formulier in bij
één van de coördinatoren van de
visiteclubs.

Machtiging SEPA incasso
Visiteclubs Frankelandgroep
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
(aankruisen wat voor u van toepassing is)

Frankeland 					
(Sint Liduinastichting te Schiedam)
Incassant ID: NL34ZZZ411412650000
Jacobs Gasthuis				
(Stichting Sint Jacobs Gasthuis te Schiedam)
Incassant ID: NL79ZZZ411413690000
Harg-Spaland				
(Protestants Christelijke Stichting Zorgverlening voor Ouderen Harg-Spaland
te Schiedam)
Incassant ID: NL30ZZZ411349680000
Om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw bankrekening af te schrijven in verband met deelname aan één of meerdere van de visiteclubs van de
Frankelandgroep.De verschuldigde bijdrage zal aan het begin van elke maand van uw rekening
worden afgeschreven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam bewoner
Woonlocatie
Adres/appartement
nummer
IBAN (uw bankrekeningnummer van 18 cijfers en letters)

Ondertekening (door rekeninghouder of gemachtigde)
Naam
		
Handtekening			
Kenmerk machtiging
(door de stichting in te vullen)

			

Datum:

-

-
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Aanvraagformulier betaalpas horeca
Frankelandgroep
Hierbij vraagt ondergetekende een betaalpas aan van de Frankelandgroep:
Naam
Geboortenaam
Voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer

KRUIS AAN WAT VOOR U VAN TOEPASSING IS
1. Ik ben woonachtig in één van de volgende wooncomplexen:
zorgcentrum Frankeland

Liduinahof

Meerzicht

zorgcentrum Jacobs Gasthuis

Havenbogen

Heijermansﬂat

zorgcentrum Harg-Spaland

Drie Lanen

Vallmofäste

zorgcentrum Schiewaegh

Matlinge

Nieuwe Harg

zorgcentrum Vaartland

Groenzicht

Menuet 2 / De Suite (Concertmeester)

Ik ben niet woonachtig in één van de genoemde wooncomplexen
2. Ik maak gebruik van de volgende zorg en/of dienstverlening van de
Frankelandgroep, te weten (meerdere opties zijn mogelijk):
cliënt met Zorg Thuis van Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep
cliënt bij de dagbesteding/meedoen in de stad van Frankeland
deelnemer aan één van de visiteclubs van de Frankelandgroep
huurder Personen Alarmering Systeem (PAS) Frankelandgroep
huurder personenalarmering Harg-Spaland
abonnee van het Servicepakket 55+ Vaartland
abonnee van het Zorgabonnement Schiewaegh
cliënt met het product Wachtlijstbegeleiding
Ik maak géén gebruik van bovengenoemde zorg en/of dienstverlening.
NB. Wanneer u géén gebruik (meer) maakt van bovengenoemde diensten en ook
niet woonachtig bent in een van de genoemde wooncomplexen zijn de gereduceerde
horeca-tarieven voor u niet van toepassing.

Voorwaarden gebruik betaalpas Frankelandgroep
De betaalpas is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
De Frankelandgroep is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van de betaalpas.
De aanschafprijs voor de betaalpas bedraagt € 10,00.
Echter, aan intramurale bewoners, huurders en cliënten van de Frankelandgroep wordt de betaalpas
bij eerste aanschaf gratis verstrekt. Nadien is bij verlies of vervanging van de betaalpas wél de
aanschafprijs verschuldigd.
Ditzelfde geldt ook voor medewerkers en vrijwilligers van de Frankelandgroep.
Ondergetekende verklaart bekend en akkoord te zijn met bovenstaande
voorwaarden.
Datum
Handtekening
aanvrager

U kunt dit formulier inleveren bij de receptie van een van de locaties
van de Frankelandgroep.

In te vullen door medewerker Frankelandgroep
Aanmeldingsformulier ontvangen op
Binnengekomen op de locatie

-

-

FR / JG / SW / HS / VL

Doorgestuurd naar locatie Frankeland
Foto gemaild naar Frankeland met JPG nr.
Aanvraag gecontroleerd door
Gegevens verwerkt door
Pas is gemaakt op

met nummer

Pas uitgegeven of doorgestuurd naar locatie

BETAALPAS 2021-01

Pas door cliënt ontvangen op datum
Betaling

Handtekening cliënt voor ontvangst pas

voldaan / n.v.t.

