Reglement vrijetijdspas
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Wat is de vrijetijdspas

De vrijetijdspas werd ontwikkeld door het gemeentebestuur en het OCMW van Kortemark.
Deze vrijetijdspas wil kansarmen, die woonachtig zijn in Kortemark, ertoe aanzetten om
meer deel te nemen aan culturele, sociale en sportactiviteiten in de gemeente Kortemark of
georganiseerd door Kortemarkse instanties.
Veel mensen nemen wegens financiële moeilijkheden niet deel aan deze activiteiten. Als
iemand een beperkt inkomen heeft, dan zal hij of zij eerst en vooral niet meer deelnemen
aan activiteiten. Het budget wordt aan de levensnoodzakelijke dingen besteed.
Het deelnemen aan culturele, sociale en sportactiviteiten heeft net voor die mensen een
grote impact. Ze kunnen hun gedachten verzetten, ze verleggen hun grenzen, ze hebben
contacten met andere inwoners van de gemeente en ze ontwikkelen een andere dimensie in
hun leven.
Daarom willen wij deze mensen stimuleren om meer deel te nemen aan culturele, sociale en
sportactiviteiten. De vrijetijdspas zorgt ervoor dat zij een grote korting krijgen op de prijzen
van diverse activiteiten in de gemeente Kortemark. Hiermee wordt één drempel weggewerkt
om deel te nemen aan culturele, sociale en sportactiviteiten.
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Toekenningvoorwaarden

Als iemand de vrijetijdspas aanvraagt, dan geldt deze aanvraag voor alle leden van het gezin
Er wordt nagegaan of ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

-

Indien het gezinshoofd jonger is dan 65 jaar: het gezinsinkomen mag niet groter zijn
dan het bedrag dat geldt voor de verhoogde tegemoetkoming. Bij de aanvraag wordt
rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van het meest recente
aanslagbiljet. Afhankelijk van het inkomstenjaar (jaar van aanvraag - 1 of – 2 jaren)
wordt de inkomengrens bepaald. ;
Indien het gezinshoofd 65 jaar of ouder is: de aanvrager en zijn/haar partner moeten
gerechtigd zijn op een inkomensgarantie voor ouderen. Dit wordt aangetoond met
een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

OF
- men heeft schulden en is hiervoor in begeleiding bij het OCMW of CAW of men zit
in een collectieve schuldenregeling;
EN
- men mag slechts één gebouw in eigendom hebben. Men moet zelf in de woning
wonen. Indien men ook eigenaar is van onbebouwde (bouw)grond dan mag het nietgeïndexeerde kadastraal inkomen van de woning én deze gronden niet groter zijn
dan € 600. Dit wordt aangetoond met een recent aanslagbiljet van de onroerende
voorheffing.
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In uitzonderlijke gevallen kan er van deze voorwaarden afgeweken worden. Deze beslissing
wordt genomen op basis van het volgende criterium:
- men beschikt over een maandelijks leefgeld dat lager is of gelijk aan € 350 per
alleenstaande volwassene te verhogen met € 200 per volwassene en € 150 per kind
ten laste.
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Aanvraagprocedure

De vrijetijdspas wordt aangevraagd door één van de ouders voor het ganse gezin. Er wordt
een standaard formulier ingevuld door de maatschappelijk werkster (zie bijlage). De
vrijetijdspas kan aangevraagd worden in het Sociaal Huis van Kortemark.
Alle nodige documenten worden verzameld en worden bij de aanvraag gevoegd.
De maatschappelijk werkster gaat na of de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. Als dit
zo is, dan wordt er een persoonlijk pasje per gezinslid opgemaakt en zo spoedig mogelijk
aan de gezinsleden bezorgd. Er wordt telefonisch contact met hen opgenomen, van zodra zij
het pasje kunnen ophalen.
Als de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden, dan kan de maatschappelijk werkster op
verzoek van de aanvrager nagaan over hoeveel leefgeld het gezin beschikt. Op basis van dit
onderzoek kan er eventueel een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor worden extra
documenten opgevraagd.
Jaarlijks moet het kaartje verlengd worden op aanvraag van de gebruiker.
In het sociaal huis worden er ook vijf ‘wildcards’ aangemaakt. Deze kaarten kunnen in
uitzonderlijke gevallen toegekend worden aan een vereniging waarvan een lid niet in
aanmerking komt voor de vrijetijdspas, maar tijdelijk financiële moeilijkheden heeft o.b.v.
onvoorziene medische kosten, iemand die recent verhuisd is naar een andere gemeente maar
om persoonlijke redenen de activiteiten van een vereniging in Kortemark (bv. ’t
Schoederkloptje) bijwoont.

4

Bedrag vrijetijdspas

Er wordt een korting van 80 % toegestaan op de toegangsprijzen, lidgelden,
inschrijvingsgelden,… van diverse activiteiten en verenigingen in Kortemark en op de
activiteiten die plaatsvinden buiten de gemeente, maar georganiseerd worden door een
vereniging van Kortemark (bv. daguitstap van ’t Schoederkloptje naar Boudewijnpark).
De vrijetijdspas kan niet gebruikt worden voor het aankopen van materiaal, bv.
sportuitrusting, hobbymaterialen,… .
De maatschappelijk werkster van het Sociaal Huis houdt een overzicht bij van de
activiteiten die in aanmerking komen voor korting via de vrijetijdspas.
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Geldigheidsduur

De vrijetijdspas is één jaar geldig. De geldigheidsperiode wordt op ieder pasje vermeld.
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