
 

 

 

 

 

  

Gratis passe-partout voor zwembad ir. Ottenbad, Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep en 
IJssportcentrum Eindhoven 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Je bent als vrijwilliger goud waard voor de samenleving. De gemeente Eindhoven wil je graag extra 
bedanken voor jouw inzet als vrijwilliger. Daarom verlengt zij de actie van het gratis passe-partout 
opnieuw met een jaar; je kunt dus ook in 2018 als vrijwilliger extra voordelig zwemmen en 
schaatsen in Eindhoven! 
 
Extra voordelig zwemmen en schaatsen 
Met het gratis passe-partout (ter waarde van € 50,00) kun je tot en met 31 december 2018 extra 
voordelig zwemmen bij het ir. Ottenbad en bij Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep. Tevens kun 
je in het winterseizoen voordelig schaatsen bij IJssportcentrum Eindhoven. Bij het gebruik van het 
passe-partout geldt een bijbetaling van € 2,00 per bezoek. Prijswijzigingen voorbehouden. 
 
Hoe ontvang je een gratis passe-partout? 
Als je staat ingeschreven op www.eindhovendoet.nl kun je een waardebon ophalen bij 
Vrijwilligerspunt, Hoogstraat 1 in Eindhoven. Dit kan van:  
 
18 t/m 22 december 2017 en 
vanaf 2 januari 2018.  
 
De openingstijden zijn:  
maandag van 13.30 tot 17.30 uur 
dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.30 uur 
woensdag van 9.30 tot 17.30 uur 
vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur  
 
Activeren bij zwembaden 
Vanaf 2 januari 2018 kun je bij jouw bezoek de ingevulde waardebon inleveren bij de kassa van het 
ir. Ottenbad en Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep op vertoon van jouw stadspas. Je 
stadspas kan uitsluitend worden geactiveerd als deze is voorzien van een actuele pasfoto. Je kunt 
vervolgens direct heerlijk gaan zwemmen. Na afloop haal je jouw geactiveerde stadspas weer op.  
 
Activeren bij ijsbaan 
Vanaf 1 januari 2018 kun je bij jouw bezoek de ingevulde waardebon inleveren bij de kassa van het 
IJssportcentrum Eindhoven op vertoon van de barcodekaart van Sportfondsen. De barcodekaart 
heb je ontvangen als je dit jaar (2017) gebruik gemaakt hebt van de actie. Is 2018 de eerste keer 
dat je een passe-partout voor het IJssportcentrum laat activeren, dan ontvang je deze 
barcodekaart bij de kassa van de ijsbaan. 
 
Digitale nieuwsbrief  
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, alle activiteiten en de leukste acties van 
Eindhoven Sport? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief via eindhovensport.nl/nieuwsbrief. 
Kijk voor meer informatie over de accommodaties, de tarieven en een compleet aanbod van 
activiteiten en evenementen op eindhovensport.nl. Meer weten over vrijwilligerswerk? Kijk op 
www.eindhovendoet.nl. 
 
 
Wij wensen je veel zwem- en schaatsplezier! 
 
Hartelijke groeten, 
 
Mede namens gemeente Eindhoven en de Eindhovense sportaccommodaties 
 
 
 
Team Vrijwilligerspunt 

http://www.eindhovendoet.nl/

