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Vuurtorenpas 

Algemene informatie 
 

 

Sinds 1 januari 2013 is de stichting Welzijn Senioren Noordwijk (WSN) verantwoordelijk voor de 

exploitatie van de 2 dienstencentra “het Trefpunt” en “de Wieken” in Noordwijk. 
  

WSN is opgericht op initiatief van de drie Noordwijkse ouderenbonden die eind 2011 

geconfronteerd werden met het voornemen van de gemeente om voor deze locaties nieuwe 

bestemmingen te zoeken. Met de totstandkoming van deze nieuwe stichting is het dreigende 

verlies van deze centra als ontmoetingscentrum voor de Noordwijkse senioren voorkomen, zij 

het dat dit wel aan strenge gemeentelijke voorwaarden is gebonden, zoals een sluitende 

exploitatie van de gebouwen en een brede inzet van vrijwilligers.  

 

Om de vele regelmatige bezoekers die lid zijn van een van de Noordwijkse ouderenbonden 

financieel tegemoet te komen, heeft de stichting WSN de Vuurtorenpas geïntroduceerd. Een 

pas waarmee de gebruikers binnen de 2 dienstencentra korting krijgen op de standaard 

consumptieprijzen. Daarnaast kunnen pashouders tegen een gereduceerd tarief deelnemen 

aan diverse (betaalde) activiteiten en cursussen waarvoor anders een toeslag zou gelden indien 

ze de Vuurtorenpas niet zouden hebben. 

 

Aan wie wordt de Vuurtorenpas verstrekt ? 

• De leden van de Noordwijkse ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB) 

• Donateurs van de stichting WSN (Welzijn Senioren Noordwijk) 

• Vrijwilligers van de stichting WSN 

 

Wat kost de Vuurtorenpas ? 

• Leden van ANBO, KBO en PCOB ; 

De gezamenlijke ouderenbonden in Noordwijk hebben afgesproken dat elk lid van een 

van deze bonden éénmalig een gratis Vuurtorenpas bij hun organisatie kan aanvragen. 

De kosten voor deze gratis verstrekte Vuurtorenpas worden door de betreffende 

ouderenbond betaald.  

• Donateurs van de stichting WSN ; 

Donateurs krijgen eenmalig een gratis Vuurtorenpas. U kunt donateur worden van 

stichting WSN voor €  40,00 per jaar. 

• Vrijwilligers van de stichting WSN ; 

WSN verstrekt aan haar vrijwilligers ook een gratis Vuurtorenpas. 
 

Elke 2e of volgende aanvraag per persoon van een Vuurtorenpas, (bijv. wegens verlies) is 

voor rekening van deze persoon zelf en vervangt de eerdere pas.  

Een vervangende pas kost ten minste €  5,00 per stuk, afhankelijk van het dan geldende 

tarief op het moment van de nieuwe aanvraag, eventueel vermeerderd met extra 

aanmaakkosten.  
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Hoe lang is de Vuurtorenpas geldig ? 

• Leden van Ouderenbond (ANBO, KBO of PCOB); 

De (gratis) Vuurtorenpas is geldig zolang de houder van deze pas lid is van de 

betreffende ouderenbond. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal de pas worden 

geblokkeerd en het eventueel aanwezige saldo aan de houder worden uitbetaald. 

• Donateurs van stichting WSN ; 

De Vuurtorenpas is geldig gedurende de looptijd van het donateurschap. 

• Vrijwilligers van stichting WSN ; 

Zolang de vrijwillig(st)er actief is voor stichting WSN. 
 

Hoe aanvragen en wanneer krijg ik m’n Vuurtorenpas ? 

• Leden van Ouderenbond ; 

KBO-Leden kunnen een aanvraagformulier afhalen bij de receptie van het Trefpunt of 

bij de Wieken en deze daar ook ingevuld deponeren in de KBO-postbus. Ook via de KBO-

website ( www.kbonoordwijk.nl ) kan de pas worden aangevraagd, zie onder 

‘Informatie’ > Vuurtorenpas. 

Leden van de ANBO en PCOB kunnen een aanvraag voor een Vuurtorenpas indienen bij 

hun eigen bond, of een schriftelijk verzoek deponeren in de postbussen van hun bond in 

de hal van het Trefpunt of de Wieken. 

• Donateurs van stichting WSN ; 

Gelijktijdig met de aanmelding als donateur, zal er een Vuurtorenpas voor u worden 

besteld. 

• Vrijwilligers van stichting WSN ; 

Als u daadwerkelijk actief wordt als vrijwilliger, zal er een Vuurtorenpas worden besteld. 
 

In verband met opstartkosten voor de aanmaak van nieuwe passen, vindt de bestelling 

van nieuwe Vuurtorenpassen een aantal keer per jaar plaats. Het kan daarom soms 

enige tijd duren voor de door u bestelde Vuurtorenpas daadwerkelijk zal worden 

afgeleverd.  

KBO-leden krijgen de bestelde Vuurtorenpas thuis afgeleverd via de rayonhouders 

tezamen met bijv. de Nieuwsbrief en de Nestor. 

De overige bestelde Vuurtorenpassen (leden van ANBO, PCOB) informeer bij uw bond. 

Voor WSN-donateurs en vrijwilligers, deze zijn verkrijgbaar bij het Trefpunt of de 

Wieken. 
    

Uw pas gebruiken …. 

De Vuurtorenpas dient na ontvangst en voor gebruik te worden opgeladen met 

voldoende saldo om met de pas te kunnen betalen, u kunt niet negatief staan.   

Opladen kan met een minimum van  tenminste €  5,00.  

Is het saldo niet toereikend om uw rekening te betalen, dan moet u eerst het saldo op 

de pas aanvullen om te kunnen betalen. Zonder de Vuurtorenpas betaalt u de hogere 

normale prijs en krijgt u dus geen korting!  

Opladen kan aan de bar in zowel het Trefpunt als de Wieken in combinatie met uw 

normale pinpas (bankpas) of eventueel met contant geld. Betaling via de bankpas heeft 

daarbij de voorkeur om contant geld zoveel mogelijk te vermijden. Het door u betaalde 

bedrag zal op uw Vuurtorenpas worden bijgeschreven wat u kunt controleren bij de bar 

van de 2 dienstencentra via de daar aanwezige Vuurtorenpas-kaartlezers. U kunt met 

uw Vuurtorenpas alleen in het Trefpunt en de Wieken betalen, dus nergens anders !  
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Uw pas verliezen, gestolen of verloren ? 

Indien u onverhoopt uw Vuurtorenpas verliest, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de 

administratie van de stichting WSN te melden (tel. 071 – 711 4334) zodat uw pas kan 

worden geblokkeerd. Het saldo wat op uw verloren pas staat op het moment van uw 

melding wordt daarmee veilig gesteld en wordt overgeboekt naar uw eventuele nieuw 

aan te vragen Vuurtorenpas. U bent dit geld dus zeker niet kwijt! 

Bovendien kan de pas alleen maar voor betalingen in de Wieken en het Trefpunt 

worden gebruikt en is de pas onbruikbaar voor andere betalingen daarbuiten.  

Bij slordig omgaan met uw Vuurtorenpas binnen de 2 dienstencentra kan overigens wel 

door anderen met uw pas worden betaald, dus laat uw pas niet zo maar ergens rond 

slingeren! 

 

Voordelen met de Vuurtorenpas…… 

Houders van de Vuurtorenpas genieten de volgende voordelen : 

• Korting op de standaardprijzen van de consumpties in de 2 dienstencentra van 

stichting WSN [de Wieken en het Trefpunt] 

• Géén toeslag op de deelnameprijzen voor activiteiten die georganiseerd worden 

door de ouderenbonden, u betaalt dus de ledenprijs 

• Op vertoon van uw Vuurtorenpas ontvangt u korting op uw inschrijfkosten en 

abonnement bij het Noordwijkse zwembad Binnenzee. Bovendien krijgt u korting 

op consumpties en eens per maand een extra goedkoop ontbijtje voor 

pashouders (zie hiervoor de regeling “WSN Aquazwemmen” op de website van 

stichting WSN [ http://www.stichtingwsn.nl ] of vraag informatie hierover bij de 

receptie van het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk, tel 071 – 711 4334 

• Stichting WSN is in onderhandeling met diverse instellingen en bedrijven om 

‘op vertoon’ van de Vuurtorenpas korting te verstrekken op aankopen of 

bepaalde diensten van deze organisaties. Ook theater De Muze, Wantveld 2 te 

Noordwijk heeft incidenteel voorstellingen waarbij Vuurtorenpashouders tegen 

gereduceerd tarief toegang krijgen. 

 

Meer informatie ……? 

Voor meer informatie over de Vuurtorenpas, het gebruik, de meest recente 

voordeelregelingen enz. kunt u contact opnemen met de receptie van  

•  st icht ing WSN (Welz i jn Senioren Noordwijk)  

o  Schoolstraat  2,  te  Noordwijk  aan Zee 

o  tel . :  071 –  711 4334 

o  e-mai l  :   info@sticht ingwsn.nl  

o website  :   www.st icht ingwsn.nl  

 


