Reglement Vrijetijdspas
Gemeente Schilde – ‘s-Gravenwezel

Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het
daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 augustus
2018 worden door gemeente & OCMW Schilde Vrijetijdspassen toegekend volgens de
normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd.
Er zijn twee soorten Vrijetijdspassen:
• Vrijetijdspas: alle inwoners van Schilde kunnen deze pas gebruiken als voordeelkaart
voor verschillende activiteiten aangeboden door gemeente en/of partnerorganisaties.
• Vrijetijdspas+: deze pas geeft inwoners die vallen onder nagenoemde voorwaarden
recht op een automatisch toegekende korting van 50 procent op alle gemeentelijke
vrijetijdsactiviteiten en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door één van de
partnerorganisaties. Voorwaarden hiervan worden in dit reglement vastgesteld.

Onderdelen:
I. Definities
II. Algemene bepalingen
III. Procedure
IV. Overgangs- en slotbepalingen
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I. Definities
•

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede
Het netwerk bestaande uit gemeente, OCMW en organisaties die personen in
armoede als doelgroep hebben, heeft als opdracht de participatiedrempels voor
personen in armoede op het vlak van vrijetijdsbesteding weg te werken.

•

Partnerorganisatie
Vereniging of organisatie die een automatische korting toekent van 50 procent aan de
gebruiker van de vrijetijdspa+. De partnerorganisatie betaalt zelf 25 procent, het
netwerk vrijetijdsparticipatie Schilde de overige 25 procent. De partnerorganisatie kan
er voor kiezen om ook bepaalde voordelen aan te bieden aan houders van een
Vrijetijdspas.

•

VT-statuut
Statuut verhoogde tegemoetkoming.
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II. Algemene bepalingen
Artikel 1. Wie komt in aanmerking voor een Vrijetijdspas?
Alle inwoners van Schilde (op basis van domicilie).
Artikel 2. Wie komt in aanmerking voor een Vrijetijdspas+?
Inwoners van Schilde die vallen onder één van onderstaande drie doelgroepen.
Doelgroep 1: VT-statuut
Er zijn drie voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:
a. Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming
• Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en
ononderbroken maanden.
• Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
• Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
o integratietegemoetkoming ;
o of inkomensvervangende tegemoetkoming;
o of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
• Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van
minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch
sociale schaal.
b. Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming
Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als:
• wees;
• of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
c. Op basis van je inkomen
Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar
voordien. Bij aanvragen in 2018 is dit dus met het inkomen van 2017. Dat moet lager zijn dan
17.855,56 euro*, verhoogd met 3.305,54 euro* per bijkomend gezinslid.
Behoor je tot een van onderstaande groepen dan gebeurt de berekening op basis van het
bruto belastbaar maandinkomen van het gezin. Omgerekend moet het lager zijn dan
18.002,48* euro per jaar, verhoogd met 3.332,74 euro* per bijkomend gezinslid (bedragen
geldig sinds 1 juni 2016):
• gepensioneerden;
• mindervaliden;
• weduwen/weduwnaars;
• personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
• ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
• eenoudergezinnen;
• personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig
werkloos zijn, of een combinatie van beide.
De berekening gebeurt op basis van het inkomen van de maand voorafgaand aan de
aanvraag. Gebeurt de aanvraag evenwel in de maand waarin bovenstaande situatie is
ontstaan dan wordt het inkomen van die maand onderzocht.
*Deze bedragen gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing.
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Doelgroep 2: Personen met schuldenoverlast
De betrokkene geniet een collectieve schuldenregeling of een
schuldbemiddeling/budgetbeheer.
Doelgroep 3: Al dan niet in Schilde gedomicilieerde minderjarigen die in een voorziening
binnen het grondgebied verblijven en één begeleider. De voorziening is een partner van het
lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.
Artikel 3. Welke voordelen biedt de Vrijetijdspas?
Met de Vrijetijdspas geniet de houder verschillende voordelen (geldelijk of in natura) tijdens
activiteiten georganiseerd door de vrijetijdsdiensten van de gemeente of partnerorganisaties.
Deze voordelen worden gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen.
Artikel 4. Welke voordelen biedt de Vrijetijdspas+?
Personen die onder de afgesproken voorwaarden vallen, krijgen op gemeentelijke activiteiten
en activiteiten van partnerorganisaties een automatische korting van 50 procent. De
gebruiker betaalt dus 50 procent, de partnerorganisatie 25 procent en het netwerk
vrijetijdsparticipatie 25 procent. (50-25-25 systeem).
Extra voordelen via provincie
Met de Vrijetijdspas+ bezoek je voortaan ook goedkoper een aantal provinciale musea,
domeinen en cultuurhuizen. Deze lijst is terug te vinden op de gemeentelijke website.
Artikel 5. Welke activiteiten komen in aanmerking voor korting?
Activiteiten komen in aanmerking voor zover ze plaatsvinden op Belgisch grondgebied.
Vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door :
o de vrijetijdsdiensten van de gemeente Schilde
o elke vereniging of organisatie – gemeentelijk of niet-gemeentelijk (indien aangesloten
als partnerorganisatie). Ook het lidmaatschap en inschrijvingsgeld komen in
aanmerking voor korting.
o de lokale adviesraden
komen in aanmerking voor korting.
De Vrijetijdspas+ is tevens geldig voor alle projecten die een projectsubsidie ontvingen van
de gemeente Schilde.

III. Procedure
Artikel 6. Procedure van aanvraag
De Vrijetijdspassen kunnen aangevraagd worden op het evenementenloket (Werf 44,
Schoolstraat 44, 2970 Schilde).
Vrijetijdspas
Elk gezinslid kan voor 5 euro een Vrijetijdspas op naam aankopen.
De Vrijetijdspas is geldig voor een volledig vrijetijdsseizoen (1 september - 31 augustus),
ongeacht de datum van aankoop.
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Bij het vervallen van een Vrijetijdspas kan de gebruiker voor 5 euro een nieuw exemplaar
aankopen.
Vrijetijdspas+
Elk gezinslid kan gratis een Vrijetijdspas+ op naam aanvragen.
Als je in aanmerking komt voor een Vrijetijdspas+ brengt de aanvrager volgende
bewijsstukken mee:
• Doelgroep 1: recent attest van het ziekenfonds.
• Doelgroep 2: bewijs van schuldbemiddeling of budgetbeheer.
• Doelgroep 3: voorzieningen doen aanvraag op basis van attest van verblijf in
voorziening of attest van de voorziening getekend door de directie.
Een Vrijetijdspas+ is 1 jaar geldig, ongeacht van de datum van uitgifte.
Bij het vervallen van een Vrijetijdspas+ dienen de bewijsstukken opnieuw ingediend te
worden om een nieuw exemplaar te kunnen ontvangen.
Bij verlies van de Vrijetijdspas+ wordt deze kosteloos vervangen door een nieuw exemplaar.
Artikel 7. Registratie van het gebruik door de gemeentelijke vrijetijdsdiensten
Het evenementenloket registreert het aantal gebruikers van de Vrijetijdspas en de
Vrijetijdspas+.
De gebruiker van een Vrijetijdspas+ krijgt automatisch een korting van 50 procent. De
organiserende vrijetijdsdienst registreert het gebruik van de Vrijetijdspas+ op een vastgelegd
formulier. De gebruiker van een Vrijetijdspas+ geniet ook de voordelen in natura verbonden
aan het gebruik van een Vrijetijdspas.
Artikel 8. Registratie van het gebruik door partnerorganisatie
De partnerorganisatie kan ervoor kiezen om bepaalde voordelen (geldelijk of in natura) te
bieden aan houders van een Vrijetijdspas.
Elke deelnemende partnerorganisatie registreert het gebruik van de Vrijetijdspas+ op een
vastgelegd kostenformulier.
De betaling door de gemeente van de door de partnerorganisatie gederfde inkomsten
gebeurt binnen de grenzen van het beschikbare budget en op basis van het ingediende
kostenformulier.
Formulieren worden twee keer per jaar verwerkt, op 15 februari en op 15 oktober van het
lopende jaar. Formulieren moeten ten laatste tien dagen op voorhand ingediend worden.
De jeugdverenigingen die partnerorganisatie zijn mogen tijdens de zomermaanden (juliaugustus) aparte kostenformulieren voor hun activiteiten indienen.
Artikel 9. Partnerorganisaties
Elke vereniging of organisatie – gemeentelijk of niet gemeentelijk – kan een aanvraag
indienen bij de afdeling vrijetijd- en welzijnszaken (’t Parkske, Eugeen Dierckxlaan 24, 2970
Schilde) om aan te sluiten bij de werking van de Vrijetijdspas op voorwaarde dat:
-

de organisatie gevestigd is in Schilde of deel uitmaakt van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband waarin de gemeente Schilde vertegenwoordigd is;
de aanvraag positief geadviseerd wordt door de afdeling vrije tijd en welzijnszaken;
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-

de organisatie het vastgelegde deel van de kosten draagt (25 procent);
de organisatie het gebruik registreert volgens de afspraken in artikel 8;
de organisatie regelmatig het project mee evalueert.

De lijst met partnerorganisaties zal worden gecommuniceerd via de gemeentelijke
communicatiekanalen.
Artikel 10. Betwistingen en verhaal
Alle betwistingen worden onderzocht door de afdeling vrijetijd- en welzijnszaken (’t Parkske ,
Eugeen Dierckxlaan 24, 2970 Schilde, 03 380 07 47). Het advies hierover wordt
geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen.

IV. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 11. Overgangsbepaling
Vrijetijdpassen, aangekocht in 2018 en voorafgaand aan de ingangsdatum van onderhavig
reglement, zijn geldig tot en met 31 augustus 2019.
Artikel 12. Slotbepalingen
Dit reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 augustus 2018 en treedt in
werking vanaf 1 september 2018.
Dit reglement vervangt het reglement Vrijetijdspas goedgekeurd door de gemeenteraad van
24 april 2017.
Dit reglement blijft gelden totdat een vervangend reglement wordt goedgekeurd door de
gemeenteraad.
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