
  

Bewaar dit boekje zorgvuldig, hierin staat alle belangrijke informatie voor het 
hele seizoen! 

INFOBOEKJE 
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30e jaargang Zienlaan 10  
www.fabouitgeest.nl 
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Over het infoboekje 
 

In dit boekje vindt u informatie over welke clubs er dit seizoen draaien en voor 
wie de clubs zijn bedoeld. Ook vindt u hoe u zich kunt aanmelden. Deze informa-
tie geldt voor het hele seizoen! 
 

Snelle informatie 
 

Clubadres:  Zienhouse 
   Zienlaan 10 
   1911 TR Uitgeest 
   0251-794524 (tijdens cluburen) 
 
Postadres:  Pr. Irenelaan 60 C 
   1911 HX Uitgeest 
 
Info en    
ledenadministratie: info@fabouitgeest.nl 
 
Niet aanwezig op een  Is uw kind verhindert geef dit van tevoren door of  
clubavond? Geef door! tijdens clubavond op telefoonnummer 0251-794524 
 
Aanmelden:  Aanmelden als lid van de Fabo kan via de website  

(www.fabouitgeest.nl). Hier kunt u het inschrijf- 
formulier invullen en versturen. 
 

Opzeggen:  Als uw kind geen lid meer wilt zijn van de club kunt u  
hem/haar tot een dag voor het begin van het seizoen 
kosteloos afmelden bij voorkeur via mail. (info@fa-
bouitgeest.nl) 

 
Wij stellen het op prijs als u uw kind zo spoedig mogelijk afmeld (zodra bekend is 
dat deze geen lid meer wil/kan zijn), zodat wij kinderen die op de wachtlijst staan 
de kans kunnen geven om lid te worden. Zonder afbericht wordt u kind automa-
tisch geplaatst voor volgend clubseizoen en is er voor dat seizoen contributie ver-
schuldigd. 

mailto:info@fabouitgeest.nl
http://www.fabouitgeest.nl/
mailto:info@fabouitgeest.nl
mailto:info@fabouitgeest.nl
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Over Fabo Hobbyvereniging 
 

Het hele jaar zijn onze vrijwilligers actief om een aantal specifieke hobby’s voor 
de Uitgeesters en omwonende toegankelijk te maken. 
 
De vereniging maakt gebruik van de bovenverdieping van het Zienhouse. Wij heb-
ben daar de beschikking over een timmerlokaal en een knutsellokaal.  
De clubtijden verschillen per avond en staan per club hieronder aangegeven. 
 
Maandag 
19:00-20:30 Modelbouwclub Jr. (t/m 15 jaar) 
20:30-22:30 Modelbouwclub Sr. (16 jaar en ouder) 
 
Dinsdag 
19:00-20:30 Modelspoorclub Jr. (t/m 15 jaar) 
20:30-22:30 Modelspoorclub Sr. (16 jaar en ouder) 
 
Woensdag 
19:00-20:30 Elektroclub Jr. (vanaf groep 8) 
19:00-20:30 Knutselclub Jr. (t/m groep 8) 
 
Donderdag 
19:00-20:30 Timmerclub Jr. (t/m groep 8) 
20:30-21:45 Timmerclub 12+ 
 
Vrijdag 
19:00-20.30 Meidenclub (vanaf groep 8 t/m brugklas)  
19:00-20:30 Timmerclub jr. (t/m groep 8) 
20:30-22:15 MeidenclubXL  (vanaf 2e klas voortgezet onderwijs) Gestopt 

vanwege geen leiding 
 
 
Bewaar dit boekje zorgvuldig, hierin staat alle informatie voor het hele seizoen! 
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Begin seizoen 
 

Het nieuwe seizoen begint voor alle clubs vanaf maandag 31 augustus 2020. 

 
Einde seizoen 
 

Tot en met de laatste week van mei. 
 

Wanneer zijn er geen clubs? 
 

In de schoolvakanties zijn er geen clubs voor de junioren. 

 Herfstvakantie:        16 oktober t/m 24 oktober 2021 

 Kerstvakantie:          25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

 Voorjaarsvakantie:  19 februari t/m 27 februari 2022 

 2e Paasdag:              18 april 2022 

 Koningsdag:              27 april 

 Meivakantie:            30 april t/m 8 mei 2022 

 Hemelvaartsdag:     26 mei 2022 

 2e Pinksterdag:        06  juni 2022 

 Zomervakantie:        16 juli t/m 8 augustus 2022 
 

Ledenadministratie 
 

Nieuwe leden kunnen zich alleen via het aanmeldformulier op de website van de 
Fabo (www.fabouitgeest.nl) aanmelden. Na aanmelding wordt er contact met u 
opgenomen. 
 

Wachtlijst 
 

Voor de junioren is er een wachtlijst waarop de nieuwe leden worden geplaatst. 
Na de eerste clubweek van het nieuwe clubseizoen is er bekend op welke club 
een plek vrij is. Kan uw kind op een club worden geplaatst dan ontvangt u auto-
matisch bericht. De Fabo Hobbyvereniging Uitgeest, wordt voor een deel gesubsi-
dieerd door de gemeente Uitgeest, hierdoor gaan jongeren uit Uitgeest bij de 
Fabo altijd voor op de jongeren uit om- 
liggende gemeenten. 
 

Indeling clubs 
 

De indeling van de clubs vind altijd plaats een maand voor het begin van het 
nieuwe seizoen. Als uw kind het voorgaande seizoen lid is geweest van een club, 
wordt hij/zij automatisch voor het volgende seizoen op de betreffende club inge-
deeld. Mocht uw kind willen overstappen naar een andere club of willen stoppen, 
dan horen wij dit graag voor het begin van het nieuwe seizoen. 

http://www.fabouitgeest.nl/
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Contributie 
 

De contributie voor het hele clubseizoen bedraagt  €65,00 per lid, per club. Beta-
ling van de verschuldigde contributie is alleen mogelijk via een eigen overschrij-
ving! 
 

Voor de start van het seizoen ontvangen juniorleden een startbrief met instruc-
ties voor het betalen van de contributie. Betalingen dienen voor 1 oktober bijge-
schreven te zijn. 
 

Contributie betaling 
 

Als uw kind tijdens het lopende seizoen lid wordt, krijgt u een brief waarin wordt 
omschreven hoe u de contributie kunt voldoen.  
De Fabo hanteert voor leden die ver in het seizoen lid worden een gereduceerde 
contributieregeling, dit vindt u ook terug in de brief. 
 

Seniorenregeling 
 

De senioren dienen het verschuldigde bedrag via een overschrijving te betalen 
voor 1 oktober. 
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Clubavonden 
 

Eigen telefoon 
 

Alle clublokalen hebben een eigen telefoon (0251-794524) waarmee u tijdens de 
clubs de leiding kunt bereiken (voor ziekmeldingen of dat u bijv. Iets later bent 
om uw kind te brengen of te halen). 
 

Veiligheid en huisregels 
 

Aangezien de clubs van de Fabo in de eerste plaats zijn voor de uiting van creativi-
teit, moet het natuurlijk ook gezellig zijn en blijven op de clubs. Om dit te waar-
borgen zijn de onderstaande huisregels opgesteld, waardoor het voor de leden 
maar ook voor de leiding (onze vrijwilligers) leuk en gezellig blijft.  
 

 Tijdens de clubavond is het de bedoeling dat alle leden lekker met hun pro-
ject bezig zijn, natuurlijk is er tijd en ruimte voor een praatje, maar niet de 
hele avond. 

 

 De leden dienen tijdens het gebruik van de elektrische gereedschappen altijd 
de door Fabo beschikbaar gestelde veiligheidsbrillen te dragen. 

 

 In verband met de veiligheid (draaiende machines etc.) mogen de leden niet 
door het lokaal rennen tijdens de clubavond. 

 

 Leden dienen ten alle tijden de instructies van de leiding op te volgen. 
 

 Iedereen helpt met opruimen. 
 

 Filmpjes/foto’s mogen alleen door de leiding van de clubs worden gemaakt 
deze worden alleen gebruikt op de site van de Fabo! 

 

 Als uw kind een avond niet kan komen, meld dit dan via het infoadres/leden-
administratie, of tijdens de clubtijden op 0251-794524 zodat de leiding het 
ook weet. 
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Verwijdering van de club (of clubavond) 
 

Als een lid zich zodanig misdraagt, dat er een onveilige situatie ontstaat of onrust 
wordt veroorzaakt, dan is de leiding bevoegd om het lid 1 week van de club te 
verwijderen.  
Als de leiding dit doet nemen zij telefonisch contact met u op, zodat u hiervan op 
de hoogte bent. 
Het permanent verwijderen van een lid van een club gebeurt in overleg en met 
toestemming van het bestuur. 
Restitutie van de contributie is in zo’n situatie niet mogelijk! 
 

Opzegging 
 

Als uw kind geen lid meer wil zijn van de club kunt u hem/haar tot één dag voor 
het begin van het seizoen kosteloos afmelden via mail:  
info@fabouitgeest.nl  
 

Wij stellen het op prijs als u uw kind zo spoedig mogelijk afmeldt (zodra bekend is 
dat deze geen lid meer wil/kan zijn), zodat wij kinderen die op de wachtlijst staan 
de kans kunnen geven om lid te worden. Zonder afbericht wordt uw kind automa-
tisch geplaatst voor het volgende seizoen en is er voor dat seizoen contributie 
verschuldigd. 
 

Aansprakelijkheid 
 

Schade aan derden veroorzaakt tijdens clubactiviteiten is niet gedekt door een 
W.A.-verzekering . De Fabo als vereniging kan op geen enkele manier aansprake-
lijk worden gesteld! 
Natuurlijk waken wij continu over de veiligheid van uw kind! 
 

Activiteiten buiten de clubavonden 
 

Buiten de clubavonden om, wordt er voor de junior leden tijdens het hele seizoen 
een aantal leuke activiteiten georganiseerd, waaronder: kersstukjes maken of 
kerstcasino, balspuiten met de brandweer van Uitgeest.  
 

Voor deze activiteiten krijgen de leden ruim van te voren een aanmeldingsbriefje 
welke zij bij de leiding of bij onze activiteitenbegeleider kunnen inleveren. Voor 
sommige van deze activiteiten vragen wij een kleine bijdrage, dit wordt ook op 
het aanmeldingsformulier vermeldt. 
Tijdens de meeste activiteiten staat er een drankje en een snoepje/koekje klaar 
voor de kinderen 

mailto:info@fabouitgeest.nl
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Grensoverschrijdend gedrag 
 
Fabo Uitgeest wil een verenigingscultuur zijn waarin de omgang met elkaar op een 
natuurlijke manier respectvol is. Een cultuur die gebaseerd is op gelijkwaardigheid 
en veiligheid van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, ge-
aardheid en afkomst dan ook.  

Een respectvolle en open sfeer zorgt er voor dat eventuele moeilijkheden makkelij-
ker besproken kunnen worden.  

 
Wat is grensoverschrijdend gedrag?  
 
 

Grensoverschrijdend gedrag is het toebrengen van (ernstige) schade op fysiek, 
mentaal en emotioneel vlak. De gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn.  

Dit gedrag kan zichtbaar, maar ook minder zichtbaar voor anderen plaatsvinden,  

bijv. via de mobiele telefoon of internet.  

 
 

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van het 
lid/hulpvrager leidend. Dit betekent dat wanneer iemand zegt ongewenst gedrag te 
ervaren, deze uiting serieus genomen moet worden.  

  

Gedragscode leiding :  
Elke nieuwe leider dient kennis te nemen van en te verklaren zich aan de Fabo Ge-
dragscode te houden. Tevens zal er een Verklaring Omtrent Gedrag (vog) ge-
vraagd worden. 

 
Vertrouwenspersoon: 
Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten. Hij of zij is 
er voor iedereen: leden, vrijwilligers, ouders, enz.  
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij geeft alleen informa-
tie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als 
er sprake is van strafbare feiten. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet 
verplicht om dit bij de politie te melden.  
 
 

De vertrouwenspersoon Fabo Hobbyvereniging Uitgeest zijn: 

 
Richard Ullersma          :  0251-316216 
 
Externe Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Uitgeest en Castricum:  
 

Zita Onderwijzer, sociaal Raadsvrouw SOCIUS  
zonderwijzer@socius-md.nl   
088 8876900 
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Fabo bestuur 
 

Voor meer informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met één van 
de bestuursleden. 
 

Bestuur 
 

Voorzitter:  Vacant – bestuur wijst een voorzitter aan 
 

Secretaris  Kees Holsbeeke 
Pr. Irenelaan 60C 

   1911 HX Uitgeest 
   0251-315065 
 

Penningmeester:  Edwin van Grootheest 
   Burg. van Lithstraat 19 
   1911 AN Uitgeest 
   06-12605977 
 

Ledenadministratie: Robin Griffith 
   Heemskerk 
 
 

Hoofdleider/Beheer Richard Ullersma 
   Benesserlaan 320 
   1911 VL Uitgeest 
   0251-316216 
 

  
 
    
 

Internetsite 
 

Op onze internetsite www.fabouitgeest.nl vindt u heel veel informatie over de 
Fabo Hobbyvereniging, ook heeft elke club een eigen pagina waarop regelmatig 
nieuwe foto’s worden geplaatst. Ook de foto’s en een verslag van de gezamen-
lijke activiteiten worden hierop bijgehouden. 

http://www.fabouitgeest.nl/
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