
De sportclub Only Friends wil kinderen en jongeren met een 

beperking uit Amsterdam de mogelijkheid bieden om georgani-

seerd te sporten in een eigen, veilige en vertrouwde omgeving 

van het Friendship Sports Centre.

Om de bereikbaarheid van het Friendship Sports Centre te verbe-

teren start sportclub Only Friends ‘een pilot’ om leden, stagiaires 

en vrijwilligers, tegen een vergoeding, vanuit diverse stadsdelen 

(zie overzicht) te vervoeren naar het Friendship Sports Centre.

Friends|Connexxion
Met de Friends|Connexxion Schoolplein en Stadsdeelplein dienst 

biedt Connexxion comfort, gemak en bereikbaarheid van sport-

club Only Friends en het Friendship Sports Centre. 

FRIENDS|CONNEXXION

Heeft u nog vragen?
Vanuit de sportclub Only Friends is Monique Hogenhuis het aanspreekpunt 

Monique Hogenhuis 
Email: monique.hogenhuis@onlyfriends.nl
Mobiel: +31 (0)6 1152 3939 

Aanwezigheid op het Friendship Sports Centre voor meer informatie: 
iedere woensdagmiddag 14.00-16.00 uur.

Vervoersdienst voor een betere bereikbaarheid
Only Friends - Friendship Sports Centre



Opstapplaats Friends|Connexxion voor Friends in Shape, Slotervaart
In de pilotfase wordt het Slotervaart ziekenhuis als ophaalpunt opgenomen. Connexxion rijdt langs het Slotervaart zieken-
huis aansluitend op het sportprogramma van Friends In Shape. Na afloop van het sportprogramma wordt u op het punt 
waar u bent opgehaald, weer afgezet. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zal het aantal bussen per keer bepaald 
worden. Dit kan uiteraard van maandag tot en met vrijdag. Er wordt rekening gehouden dat het lid maximaal één uur per rit 
in het voertuig zit. 

Vervoerpas Friends|Connexxion
Only Friends ontwikkelt en administreert een vervoerspas met daarop een lid/debiteurnummer. Ieder lid wordt bij Connexxion aangemeld met 
zijn/haar lid/debiteurnummer. De vervoerspas dient tevens als bewijs dat u gebruik maakt van het vervoer en lid bent van sportclub Only Friends.  
Bij de organisatie van Connexxion worden de n.a.w. gegevens voor facturatie doeleinden opgeslagen.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor vervoer? Dit kan uiterlijk drie werkdagen van tevoren, door uw aanmelding te mailen naar cts.amsterdam@connexxion.nl  
In de e-mail vermeldt u dat het om vervoer  ‘Only Friends’ gaat, vervolgens uw gegevens, het ophaal- en afzetadres, telefoonnummer van contact-
persoon en de dagen dat u van het vervoer gebruik wilt maken plus de daarbij behorende tijden. 

Afmelden
Maakt u geen gebruik van het vervoer (denk aan ziek of doktersbezoek), is het van belang dat u zich op tijd afmeldt. U wordt verzocht dit zo snel mogelijk 
bij Connexxion te melden. Voor een melding van afwezigheid belt u tussen 06.30-17.30 uur, tel. 038 - 339 4920 (u gaat verder in een keuzemenu).  
Het eenmalig afmelden kan uiteraard ook via de e-mail: cts.amsterdam@connexxion.nl   In de mail vermeldt u dat het om vervoer Only Friends gaat 
vervolgens uw naam, het adres en de betreffende data. Deze mailbox wordt op werkdagen tussen 06.30 en 17.30 uur elk kwartier gelezen. Uw mail wordt 
altijd dezelfde dag beantwoordt (tenzij u de e-mail na 17.30 uur stuurt, dan wordt deze de volgende dag beantwoordt).

 Kosten Friends|Connexxion
De vervoerskosten zijn € 2,20 per persoon per enkele reis. Connexxion zal de vervoerskosten direct aan de ouders en of begeleiding 
maandelijks factureren en administreren. Per sporter mag er maximaal 1 begeleider/ouder meereizen.
Een pasje voor de begeleider/ouder is niet nodig. De begeleider/ouder mag 
alleen gebruik maken van het vervoer wanneer de sporter ook wordt vervoerd. 
De begeleider/ouder betaald hetzelfde tarief als de sporter.

Overige opstapplaatsen
Opstapplaats Friends|Connexxion bij grote scholen 
in Amsterdam binnen de pilotfase

Amsterdam Zuidoost   
Drostenburgschool (Mytylschool-Coronelschool)   
Drostenburg 1 

Amsterdam Oud West

Opstapplaatsen Friends|Connexxion op pleinen in de stad Amsterdam

Mercatorplein
Bij de Dirk v/d Broek 

Amsterdam Zuid 

Amsterdam IJburg

Stadionplein
Bij TOTAL tankstation

Amsterdam Oost
 

Amstelstation 
Boven bij de ingang

Amsterdam Zuidoost 

Amsterdamse Poort 
(Blijmerplein) Bij de Anton de Komplein 

Amsterdam Noord

Tolhuispont
Bij de Pont

Buikslotermeerplein
Bij de Parkeerplaats V&D

Joris Ivensplein
Centraal op het plein

Osdorpplein
                     Bij de HEMA

Weergegeven zijn pleinen per stadsdeel waar Friends|Connexxion de sporters/leden op komt halen. Friends|Connexxion rijdt langs de pleinen aansluitend 

op het sportrooster van de sportclub Only Friends. Op de terugweg vanaf de sportclub Only Friends wordt de sporter afgezet op het plein waar hij/zij is 

opgehaald. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per buurt wordt de inzet van het aantal bussen per dag bepaald. Dit kan uiteraard van maandag tot en 

met zondag. De tijden sluiten aan op de sporten/activiteiten die er per dag worden georganiseerd. Er wordt rekening gehouden dat de sporters maximaal 

één uur per rit in het voertuig zitten. 


