Voorwaarden, huisregels en indeling avond
Bij iedere activiteit in dit geval Soosjaal, zijn er voorwaarden waar je aan ‘moet’ voldoen om aan
deze soos te kunnen deelnemen. En voor de goede gang van zaken zijn er huisregels opgesteld waar
iedereen zich aan moet houden.

Voorwaarden
Je kunt deelnemen aan Soosjaal als je:


een vorm van autisme hebt;



leeftijd tussen de 13 en eind 20 jaar is;



thuis of op jezelf woont, niet in een woonvorm;



zelfstandig kunt functioneren, dat wil zeggen dat je jezelf kunt redden en geen speciale
begeleiding nodig hebt tijdens de soosavond.

Mocht het zijn dat jij niet geheel aan de voorwaarden voldoet maar toch van mening bent dat ook jij
aan deze soos kunt deelnemen, neem dan gerust contact op, dit kan via de AIC mail:
aicwoerden@hotmail.nl. Stel je vraag dan krijg je altijd een reactie.

Huisregels
Aansprakelijkheid
Tijdens de soos scheppen we een zo optimaal mogelijk klimaat. We zorgen dat de jongeren zich op
hun gemak voelen en houden in de gaten of er geen spanningen zijn. Zijn die er toch, dan proberen
we dit op te lossen om eventuele escalaties te voorkomen.
Wij kunnen echter niet aansprakelijk zijn voor het gedrag van jongeren. Mocht er toch iets buiten
onze invloedssfeer om gebeuren waardoor een van jongeren zichzelf niet meer in de hand heeft en
daardoor schade toebrengt aan anderen of aan spullen in de ruimte of van anderen, dan is de
jongere of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zelf aansprakelijk voor de toegebrachte schade.
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Aantal deelnemers
Het optimale aantal deelnemers is 20, het minimum aantal is 15, het maximale aantal is 22.
Zijn er te weinig aanmeldingen, dan blazen we de soos af op de donderdag voor de soos.
Zijn er meer aanmeldingen, dan kom je op de wachtlijst.

Aanmelden en afmelden
Aanmelden voor de soos is verplicht uiterlijk de woensdag voor de soos via de website
http://autismewoerden.nl . Afmelden doe je via aanmelden@autismewoerden.nl uiterlijk donderdag
voor de soos, dan kunnen we anderen toelaten die nog op de wachtlijst staan.

Algemeen
De leiding bestaat uit Erica Swieb en Frank van der Aar, bijgestaan door Dennis Spruit. Je moet altijd
de aanwijzingen van de leiding opvolgen. Je gaat netjes om met de spullen die er staan:
-

niet met dingen gooien;

-

zonder toestemming geen spullen verplaatsen van de ene naar de andere ruimte;

-

direct melden als er schade, is ook al kan jij er niet altijd iets aan doen;

-

breng je schade toe, dan kan de beheerder dit doorberekenen.

Roken is verboden, net als handel in drugs. Bagage mag gecontroleerd worden door de leiding.
Je hebt je ID-kaart bij je zodat we in geval van nood je gegevens hebben

Omgang met anderen
Je gaat respectvol om met de anderen.
Ga naar de leiding als:
-

jij je niet op je gemak voelt;

-

het je teveel wordt;

-

je bang bent ruzie te krijgen;

-

anderen iets doen dat jij niet prettig vindt;

-

je anderen de regels ziet overtreden;

-

nog andere vragen hebt over de soosavond(en).

Consumpties
Je mag zelf geen eten of drinken meenemen. Je krijgt twee keer een drankje. Er wordt geen alcohol
geschonken. Wil je meer, dan koop je zelf drinken voor € 1,50 per stuk.
Je krijgt één keer chips of een reep. Wil je zelf nog iets te eten kopen, dan kan dat voor € 1,- per stuk.
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Indeling avond
Globaal tijdschema
19:30 – 20:00 Binnenkomst
20:10 – 20:30 Eerste drinkronde & Mededelingen van de leiding
20:30 – 22:30 Start van de activiteiten voor de avond. De activiteit duurt uiterlijk tot ongeveer
22:30 (dit verschilt per avond)
21:30 Tweede drinkronde & snack
22:30 – 23:00 Einde van de avond
Je wordt opgehaald door je ouder(s) of je gaat alleen naar huis als je ook alleen gekomen bent en/of
daarvoor toestemming hebt van je ouders.
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