
 

Only Friends Limburg 

Je bent goed zoals je bent! 
 

Wil je lid worden bij Sportclub Only Friends Limburg? 
 

Onze stichting heeft als doel om iedereen met een beperking, volwassen revalidanten en ouderen met 
een verhoogd gezondheidsrisico de mogelijkheid te bieden om georganiseerd te sporten, te 
participeren, positief te leven en talenten te ontwikkelen in een eigen veilige en vertrouwde omgeving.  
Het motto van de stichting uit te dragen: ‘Je bent goed zoals je bent’. 
 

Een hele mond vol, maar iedereen die maar denkt bij de doelgroep te horen, kan in principe lid worden. 
De contributie bij sportclub Only Friends Limburg is € 120,00 per jaar en dan kun je deelnemen aan twee 
verschillende sporten. Wil je meer sporten doen, dan kan dat. Per sport betaal je € 20,00 per jaar extra. 
Je hebt uiteraard een gratis proefperiode van maximaal 6 weken, waarin je kennis kunt maken met 
de sportclub en verschillende sporten kunt uitproberen. 
Wordt het lastig om de contributie te betalen?,  vertel het ons  en we kijken samen wat de 
mogelijkheden zijn, waarbij we er van uit gaan dat we samen een oplossing vinden. 
 

SPORTEN 
De bedoeling is om eerst met een paar sporten te beginnen en later uit te breiden. 

1. Handbal 
2. Cognitieve fitness 
3. Wandelen 
4. Wielrennen 
5. Badminton 
6. Voetbal 

Op het moment dat we voor andere sporten voldoende (deskundige) vrijwilligers hebben die een 
betreffende sport willen begeleiden, kunnen we uitbreiden. 
Ad 1. Handbal, spoedig zal bekend worden gemaakt op welk tijdstippen we deze sport gaan 
beoefenen. Met de handbalvereniging  BDC’90 is hier overleg over; 
Ad 2.  Cognitieve  fitness, dit wordt op dit moment verzorgd op de maandagochtend van 10.30 uur 
tot 12.00 uur. Iedereen uit de doelgroep is van harte welkom; 
Ad 3.  Wandelen, dit wordt op dit moment verzorgd op de maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 
uur. Iedereen uit de doelgroep is van harte welkom; 
Ad 4. Wielrennen, we zijn in gesprek met bepaalde fietsclubs wanneer en hoe we van start gaan. Als 
we  hier meer over weten, wordt dit bekend gemaakt; 
Ad 5. Badminton, spoedig zal bekend worden gemaakt op welk tijdstippen we deze sport gaan 
beoefenen. Met zorginstellingen en vrijwilligers is hier overleg over. 
Ad 6. Voetbal, spoedig zal bekend worden gemaakt op welk tijdstippen we deze sport gaan 
beoefenen. Met zorginstellingen en vrijwilligers is hier overleg over. 
 

Ben je nieuwsgierig, wil je meer weten of direct lid worden, stuur een e-mail of bel even. Wil je naar 
ons toekomen, laat het ons even weten dan zorgen wij dat we er ook zijn. Staat de sport die je wilt 
doen hier niet bij en wil je meedoen, meld je dan toch bij ons. Wij houden dan contact met je en 
kijken naar de mogelijkheden. Als er nog vragen zijn, laat het ons weten. 
 

Sportclub Only Friends Limburg Hofstraat 5 6372 XC Landgraaf info@onlyfriendslimburg.nl 
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