Ontspannings Vereniging Samenwerking
Heenvliet

Huisbezoek Aanvragen 2021
KVK.nr 40385071
WWW.OVSHEENVLIET.NL

Geachte heer/mevrouw,
U wilt graag Sinterklaas en zijn pieten bij u op bezoek. Dat kan! Leuk dat u voor de OVS heeft gekozen.
Als u hieronder uw gegevens invult dan bellen we u zo snel mogelijk terug om afspraken te maken en uw
bezoek vast te leggen.
Naam:

………………………………………………

Adres:

………………………………………………

Woonplaats:

………………………………………………

Telefoonnummer:

………………………………………………

OVS-lid:

Ja / Nee

Onze sinterklaas en pieten zijn beschikbaar op de volgende momenten:
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1 december
2 december
3 december
4 december
5 december

middag en avond
avond
middag en avond
middag en avond
middag en avond

Heeft u liever een ander moment? Geef het aan, dan gaan we kijken wat we voor u kunnen doen
Op de volgende pagina staat extra informatie voor u.

Postadres:
t.a.v. bestuur OVS
De Vroon 17
3218 XH Heenvliet

Ontspannings Vereniging Samenwerking
Heenvliet

Huisbezoek Aanvragen 2021
KVK.nr 40385071
WWW.OVSHEENVLIET.NL

INFORMATIE VOORAF
KOSTEN
U bent OVS lid

:

*Huisbezoek in Heenvliet / Geervliet / Abbenbroek / Zwartewaal:
*Huisbezoek in Hellevoetsluis / Zuidland / Spijkenisse / Brielle:
*Huisbezoek elders:

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

€ 30,00
€ 60,00
geen extra kosten
kosten bezoek + € 15,00
kosten bezoek + € 20,00*

*We rekenen extra geld voor huisbezoeken verder weg i.v.m. benzinekosten en reistijd.

SPELREGELS
- Een standaardbezoek duurt 25 – 30 min. In die tijd zingen Sint en de pieten wat liedjes met de
kinderen en delen zij aan alle kinderen één cadeautje uit. Als er meer tijd is kunnen dit er uiteraard
meer zijn.
- We komen langs met Sinterklaas en twee of drie pieten. Onze pieten zijn zwart.
- Als u van tevoren wat informatie instuurt over de kinderen is dit leuk. Op die manier heeft de Sint
iets om over te praten met de kinderen. Hebben ze bijv. net een diploma gehaald, iets leuks mee
gemaakt? Of is er juist iets heel naars gebeurt waar Sint het ook even over moet hebben? Helaas
gebeuren dat soort dingen ook wel eens. Zijn er ook volwassenen die in het zonnetje moeten
worden gezet omdat ze iets leuks of bijzonders hebben mee gemaakt? Geef het door, dan kan Sint
ook daar even tijd aan besteden. Insturen van dit soort berichten kan tot 48 uur voor het bezoek
via ovsheenvliet@gmail.com Zet er dan even duidelijk bij om welk bezoek het gaat
- Er is altijd een chauffeur mee om de pieten te begeleiden. Hij/zij bewaakt ook de tijd van Sint, om
te zorgen dat hij niet te laat op een nieuwe afspraak komt.
- Zet cadeaus binnen handbereik van Sint en pieten. Sint en de pieten zijn niet verantwoordelijk
voor cadeaus die eventueel beschadigen als zij ze bijv. nog uit een schuur o.i.d. moeten halen.
Ook gaat het van hun bezoektijd af als ze de cadeaus nog naar binnen moeten halen. U kunt bijv.
best een zak met cadeautjes naast de deur zetten die ze meenemen naar binnen, maar als ze vijf
zakken met cadeaus uit de schuur naar binnen moeten slepen duurt hun bezoek helaas wat korter.
- Het afsprakenformulier, (pagina 1) dient te worden ondertekend door de huurder van Sint en
Pieten en geretourneerd te worden naar het secretariaat (digitaal of via de post).
- Is er voor 1 december geen geldbedrag naar de vereniging over gemaakt, dan mag de OVS het
bezoek annuleren. Hebben wij een betaling van u binnen gekregen dan krijgt u van ons z.s.m. een
bevestiging.
- In geval van ziekte van sint en/of pieten laten wij z.s.m. weten dat het bezoek geen doorgang kan
vinden. U krijgt dan uiteraard uw financiële bijdrage terug.
- Bent u zelf ziek? Of uw huisgenoten? Geef dit dan aan! We kijken dan of het mogelijk is om
cadeautjes aan de deur te bezorgen, of dat we in overleg het bezoek annuleren.
- Het geld dat de OVS verdiend met het bezoek aan u vloeit weer terug naar de kinderen van de
vereniging. De bezoeken worden helemaal door vrijwilligers verzorgd.
Postadres:
t.a.v. bestuur OVS
De Vroon 17
3218 XH Heenvliet

