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Beste leden en sympathisanten, 
 
 
De jaarlijkse zomervakantie is aan zijn laatste weken toe. Hoog tijd dus om terug in gang te 
schieten voor het nieuwe sportseizoen. De voorbereidingen zijn natuurlijk al geruime tijd aan 
de gang. Zo hielden we in maart een algemene ledenvergadering om met de leden en/of 
hun ouders in gesprek te treden over de het aanbod en de werking van Scabazoe. De 
opkomst was echter aan de lage kant. Enerzijds vonden we dit jammer omdat we graag 
jullie mening over onze werking willen kennen. Anderzijds besluiten we hieruit dat jullie 
vertrouwen hebben in onze werking en ons bestuur. 
 
Natuurlijk hebben we deze bijeenkomst niet zomaar georganiseerd. Er moesten namelijk 
een aantal knopen doorgehakt worden en als bestuur wilden we dit niet doen zonder onze 
leden en hun ouders gehoord te hebben. We willen dan ook iedereen die toch de tijd 
vrijgemaakt heeft om hieraan deel te nemen van harte bedanken. 
 
 
 
Lidgeld 2014-2015 
 
Naast onze lidgelden vormen de subsidies van de gemeente Zoersel en van de Provincie 
Antwerpen onze voornaamste bron van inkomsten. We stellen echter vast dat deze 
subsidies van jaar tot jaar variëren. Om dit probleem op te vangen zijn we genoodzaakt om 
het lidgeld aan te passen. 
 
 

van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015 

1ste lid van het gezin  55 EUR 

2de lid van het gezin   45 EUR 

3de lid van het gezin   25 EUR 

Vanaf het 4de lid van hetzelfde gezin: 
Gezinstarief    

150 EUR 

 
 
Door deze aanpassing zal een gezin maximum 25 EUR per jaar extra lidgeld betalen. Als de 
betaling van het lidgeld een probleem zou vormen, mag u steeds contact opnemen met 
iemand van het bestuur zodat we op individuele basis samen met u een oplossing kunnen 
uitwerken. 
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ACTIVITEITEN 2014-2015 
 
ZITVOLLEYBAL (ongewijzigd) 
 
Doelgroep: fysiek en licht-mentaal gehandicapte personen vanaf 15 jaar 
 samen met broers, zussen, vrienden 
Dag: maandagavond  20:00 – 22:00u, wekelijks, START op 1 september 2014 
Plaats: Amigos Arena, Achterstraat 30, St-Antonius-Zoersel 
 

ZWEMMEN (ongewijzigd) 

Doelgroep: gehandicapte personen samen met alle gezinsleden 
Dag: donderdagavond  19:30 – 20:30u, wekelijks 
Plaats: zwembad Pulderbos 
 
 
BOCCIA 
Door gebrek aan belangstelling hebben we beslist om deze activiteit stop te zetten. 
 
 
SPORTSPRINKELS 

Door de grote leeftijdsverschillen is de deelnemersgroep van sportsprinkels een groep met 
een zeer grote diversiteit. Dit noodzaakt ons om de groep te splitsen naar leeftijd. De 
sportsprinkels in zijn huidige vorm blijft bestaan maar de leeftijd van de deelnemers wordt 
beperkt tot 18 jaar. 

Voor de +15/+18 jarigen starten we een nieuwe activiteit met een aangepast programma.  
In eerste instantie zal deze activiteit 1 keer per maand doorgaan. Als we voldoende nieuwe 
lesgevers en vrijwilligers vinden, kan dit in een volgende fase verder uitgebreid worden. 

Nieuwe leden van +15 jaar zullen onmiddellijk in deze nieuwe groep kunnen starten. Voor 
deelnemers aan sportsprinkels zullen we, wanneer ze de leeftijd van 15  bereiken, jaarlijks 
bekijken of ze nog bij sportsprinkels kunnen en willen blijven dan wel of ze overstappen naar 
de nieuwe groep. 

Voor de nieuwe groep, voorlopig vermeld als <SPORTSPRINKELS XL> zijn we nog op zoek 
naar een mooie, toepasselijke naam. Alle suggesties zijn welkom! 
 
 
 
 
  



 

SCABAZOE vzw - Sportclub Aangepaste Bewegingsactiviteiten Zoersel 
Zoerselhoek 31, 2980 Zoersel - Tel. 03 385 36 62 - e-mail info@scabazoe.be – www.scabazoe.be 

Bank BE33 0013 8205 0946 (GEBABEBB) - Lid van de Gezinssportfederatie B.G.J.G. vzw 

 

 

SPORTSPRINKELS 
 
OMNISPORT: Speelse kennismaking met en beoefening van verschillende aangepaste 
sporttakken zoals atletiek, gymnastiek, balsporten en diverse andere sporten en sport-
spelen. 
 

Doelgroep:  kinderen vanaf 6 jaar tot 18 jaar met een handicap, 
 samen met ‘brussen’ (broers en zussen) 
Dag: zondag, 2 wekelijks (data komen binnenkort op de website),  
 START op 21 september 2014 
Uur: 10:30u – 12:00u 
Plaats: Sporthal Beuk en Noot (GSA) – Sint-Antonius Zoersel 
 
 
<SPORTSPRINKELS XL> 
 
OMNISPORT: Speelse kennismaking met en beoefening van verschillende aangepaste 
sporttakken zoals balsporten, volkssporten, wandelen, fietsen en diverse andere sporten en 
sport-spelen. 
 
Doelgroep:  kinderen vanaf 15 jaar met een handicap, 
 samen met ‘brussen’ (broers en zussen) 
Dag: zondag, 1 keer per maand (data komen binnenkort op de website)  
 START op  21 september 2014 
Uur: 10:30u – 12:00u 
Plaats: Sporthal Beuk en Noot (GSA) – Sint-Antonius Zoersel 
 
 

Programma 2014 - 2015 
 

Scabazoe Start BBQ 
Net zoals elk seizoen starten we ook dit jaar met onze traditionele familiebarbecue.  
 
Om organisatorische redenen is de datum dit jaar met een week verschoven en zal de bbq 
doorgaan op de 2de zaterdag van september, namelijk 13 september 2014. 
 
We hopen ook dit jaar op voldoende vrijwilligers om het evenement mee te organiseren 
(graag contact opnemen met Marc en Anja) en uiteraard op een grote opkomst van 
deelnemers zodat de BBQ ook dit jaar weer een succes wordt. We moeten u er uiteraard 
niet aan herinneren dat de opbrengst van onze BBQ dient om onze werking te financieren. 
 

Sportweekend seizoen 2014-2015 
 
Ook de datum voor ons sportweekend in het nieuwe sportseizoen liggen al vast.  
Noteer alvast in uw agenda dat dit doorgaat van vrijdag 27/02/2015 tot zondag 01/03/2014 
 


