
VOORBEREIDINGSDOCUMENT



Hé feestganger!
Wat leuk dat je naar één van onze evenementen komt. In dit document laten we je zien wat je te wachten staat als je naar een 
Special Social Club feest wilt gaan. Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar info@despecialsocialclub.nl.

De genoemde prijzen en overige informatie in dit document zijn onder voorbehoud. De Special Social Club is niet aansprakelijk 
voor eventuele wijzigingen.

Dit lees je in het voorbereidingsdocument
1. Sfeer van de avondfeesten
2. Algemene evenement informatie
3. Bereikbaarheid Amsterdam
4. Bereikbaarheid Utrecht
5. Bereikbaarheid Rotterdam
6. Contact

 

“In het reguliere uitgaansleven voel ik mij niet 
op mijn gemak, ik voel me bekeken. Bij De 

Special Social Club heb ik mijn passie 
gevonden en sta ik nu als DJ Bobo op grote 

evenementen!”
Bob

mailto:info@despecialsocialclub.nl


1. Avondfeest van De Special Social Club 
Met de avondfeesten probeert De Special Social Club precies tussen de ‘overprikkelde’ kroegen en disco’s en 
de ‘chips en cola’ feestjes in te zitten. Wij streven naar een combinatie van cool uitgaan in een inclusieve en 
veilige sfeer, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kan laten gaan zoals hij of zij wil. Uitgaan dat voor 
iedereen toegankelijk is! Er zijn veel vrijwilligers aanwezig die zorgen voor een leuke en gezellige sfeer! 

1.1 De locaties
De avondfeesten worden op dit moment georganiseerd in drie steden: Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. In 
2023 willen wij gaan uitbreiden naar andere steden. 

1.2 De organisatie 
De Special Social Club is een stichting die de drempels verlaagt op het gebied van uitgaan, sporten en 
samenzijn met anderen, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Het team van De Special Social Club is altijd 
aanwezig op de feesten. Als je een vraag hebt, kun je hen bereiken via de mail: info@despecialsocialclub.nl of 
via de werktelefoon (wij zijn bereikbaar van 09:00-17:00): 06 36 41 53 49. 

1.3 De vrijwilligers 
Er zijn veel vrijwilligers aanwezig, zodat er een inclusieve en leuke sfeer is! Op elk avondfeest zijn er 
zorgvrijwilligers aanwezig. Heb je wat extra hulp nodig of heb je tijdens het feest wat vragen? De 
zorgvrijwilligers helpen je graag, ze zijn te herkennen aan deze batch die je rechts als afbeelding ziet. Meer 
informatie over de vrijwilligers en veiligheid lees je hier: www.despecialsocialclub.nl. 

mailto:info@despecialsocialclub.nl
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2. Evenement informatie    
Wat leuk dat je naar ons feest komt! Informatie van de avondfeesten in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam lees je hier: 

Tijd: 20:00 - 00:00

Kosten: De entreeprijs voor de avondfeesten is €7,50. Dit kan je betalen aan de deur. Je kan pinnen of contant betalen.

Kleding: Je kunt je jas en je tas in de garderobe hangen/leggen. 
Op elke locatie is dit anders, maar er is altijd iemand die bij de garderobe staat om te helpen.

Drankjes: Er is een bar met frisdrank, bier en wijn. Dit is op eigen kosten, je betaalt zelf voor je drankjes. Drankjes zijn tussen de €2,75 
en €3,50.

2.1 Aanmelden voor een evenement
Aanmelden voor een evenement en alle informatie over de aankomende evenementen kun je vinden op Special Social Connect. Special 
Social Connect is een platform waar je alle leuke en toegankelijke evenementen van De Special Social Club kunt vinden. Op Connect kun 
je  gemakkelijk een account aanmaken en je aanmelden voor opkomende evenementen. 
Hier vind je meer informatie over hoe je je kunt aanmelden via Special Social Connect.

2.2 Buddy
Als je het spannend vindt om alleen te komen of als je wat extra hulp nodig hebt kan je aangeven dat je een buddy nodig hebt. Jouw 
buddy blijft dan de hele avond gezellig bij je in de buurt en die kan jou de hele avond begeleiden.

Als je begeleiding nodig hebt vanaf centraal dan lopen wij met je mee! Dit kan je laten weten via de e-mail (info@despecialsocialclub.nl) of 
via het telefoonnummer: 06- 36 41 53 49. 

https://www.specialsocialconnect.nl/home
https://youtu.be/facoOu5rvNQ
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2.3 Dit kun je verwachten   
● Een uitgaanslocatie die toegankelijk is voor iedereen; het is rolstoeltoegankelijk en er is een prikkelarme 

ruimte. 
● Een feestelijke sfeer; DJ’s die verschillende muziekgenres draaien.
● Zorgvrijwilligers en het team van De Special Social Club die er voor jou zijn als je vragen of extra zorg 

nodig hebt. (Heb je dit nodig? Stuur een mailtje naar info@despecialsocialclub.nl ).
● Genoeg ruimte om lekker te dansen, maar ook om te zitten en te genieten van de muziek. 
● Een gezellige groep mensen, zowel vaste bezoekers als nieuwe bezoekers, die allemaal veel plezier 

hebben in een avondje uit! 

Bekijk hier de filmpjes: 

mailto:info@despecialsocialclub.nl
http://www.youtube.com/watch?v=ci5catrF5nk
http://www.youtube.com/watch?v=agLmURq150U


Amsterdam



3. Amsterdam
De avondfeesten in Amsterdam worden georganiseerd in de Tolhuistuin in de Zonzij (tuinzaal) zaal.
Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, er is een prikkelarme ruimte en er is een MIVA toilet. 

Adres: IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam
Adres Regiotaxi/Valys: Tolhuisweg 1, 1031 CL Amsterdam

3.1 Openbaar vervoer
De Tolhuistuin is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Reis naar Amsterdam Centraal. Vanaf daar pak je de pont 
Buiksloterweg. Bij het verlaten van de pont loop je een stukje rechtdoor tot aan de frietkraam, aan de linkerkant vind je de 
ingang. Vanuit Amsterdam-Noord is de Tolhuistuin te bereiken met bus 38. De bus stopt direct naast het gebouw.

Vrijwilligers staan bij de pont met de vlag om de bezoekers te begeleiden naar de ingang. 

3.2 Parkeermogelijkheden
De dichtstbijzijnde parkeerplekken bevinden zich in de parkeergarage onder de A’DAM Toren. Het navigatieadres is 
Overhoeksplein 5. Vanaf hier is het ongeveer 150 meter lopen naar de locatie. 

3.3 Begeleiding
Vanaf Amsterdam centraal kunnen wij met jou meereizen naar de locatie. Mocht je dit willen stuur dan even een mailtje naar 
info@despecialsocialclub.nl of een berichtje naar 06- 36 41 53 49.
Bij de pont staan twee vrijwilligers met De Special Social Club vlag om je te begeleiden naar de locatie. 

mailto:info@despecialsocialclub.nl


3.4 Ingang
De ingang van de Zonzij zaal (Tuinzaal, nummer 7) in de Tolhuistuin is hieronder weergegeven. De ingang van de 
zaal bevindt zich bovenaan de trap. Er is een lift aanwezig.



Utrecht



4. Utrecht
De avondfeesten in Utrecht worden georganiseerd in de Woolloomooloo op het Janskerkhof. Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, 
alleen is er géén MIVA toilet aanwezig en geen prikkelarme ruimte. 

Adres: Janskerkhof 14, 3512 BL Utrecht
Adres Regiotaxi/Valys: Janskerkhof 14, 3512 BL Utrecht

4.1 Openbaar Vervoer
De locatie is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Reis naar Utrecht Centraal. Vanaf daar kun je bus 50, 55, 73 of 74 
nemen, deze staan op perron C4. Je moet uitstappen bij bushalte: Janskerkhof.

4.2 Parkeermogelijkheden
Janskerkhof bevindt zich in zone A1. Het uurtarief ligt daar rond €5,80 per uur. Het is mogelijk om een avondkaart te kopen, 
deze kost €20,62.

Het is ook mogelijk om in de Q-park La Vie te parkeren. Deze parkeergarage bevindt zich op het adres: St Jacobsstraat 1, 3511 
BL Utrecht. Dit kan je van te voren reserveren en kost rond €20,00. Deze garage is ongeveer 10 minuten lopen naar de locatie.

4.3 Begeleiding
Vanaf Utrecht Centraal kunnen wij met jou meereizen naar de locatie. Mocht je dit willen stuur dan even een mailtje naar 
info@despecialsocialclub.nl of een berichtje naar 06- 36 41 53 49.

mailto:info@despecialsocialclub.nl


4.4 De ingang
De ingang van de Woolloomooloo is in het steegje, tussen twee gebouwen. Je ziet het op de afbeelding.



Rotterdam



5. Rotterdam
De avondfeesten in Rotterdam worden georganiseerd in WORM. 
Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, er is een prikkelarme ruimte en er is een MIVA toilet. 

Adres: Boomgaardsstraat 69, 3012 XA Rotterdam
Adres Regiotaxi/Valys: Boomgaardsstraat 69, 3012 XA Rotterdam

5.1 Openbaar vervoer
WORM is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Ga naar Rotterdam Centraal. Vanaf daar kun je tram 7 nemen richting 
Willemsplein/Nesserdijk of Tram 20 richting Lombardijen en moet je uitstappen bij halte Museumpark. Je kan ook metrolijn D 
richting Slinge/de Akkers nemen en dan moet je uitstappen bij station Churchillplein / Beurs. 

5.2 Parkeermogelijkheden
Je kunt het beste parkeren in de parkeergarage op de Westblaak. Het adres van deze garage is: Hartmansstraat 35, 3012 VA 
Rotterdam. Per 24 minuten kost deze garage €1,50. Tussen 22:00 uur en 8:00 kost deze garage maximaal €8,00. 

5.3 Begeleiding
Vanaf Rotterdam Centraal kunnen wij met jou meereizen naar de locatie. Mocht je dit willen stuur dan even een mailtje naar 
info@despecialsocialclub.nl of een berichtje naar 06- 36 41 53 49.
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Dit is de ingang van de zaal van WORM. 

5.4 De ingang



6. Contact 
Website: www.despecialsocialclub.nl

Instagram: @despecialsocialclub

Facebook: De Special Social Club

E-mail: info@despecialsocialclub.nl

Telefoon: 06- 36 41 53 49

Contactpersonen bij De Special Social Club: Jil Robbers & Annabelle Koeleman

“Ik vind het heel fijn dat iedereen bij De Special Social 
Club van harte welkom is. In het uitgaansleven zijn 

mensen met een beperking niet altijd welkom. Ik vind het 
belangrijk dat dat wel zo is!”

Zakaria
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