1

REGLEMENT VRIJETIJDSPAS
ARENDONK

2
Reglement Vrijetijdspas gemeente Arendonk
Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2017. Door gebruiker of deelnemer te worden van de Arendonkse
vrijetijdspas, aanvaard je deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde
gewijzigd worden. De meest recente versie is steeds terug te vinden op de gemeentelijke website.
Artikel 1:
Het gemeentebestuur verleent toelagen aan maatschappelijk kwetsbare inwoners om
vrijetijdsparticipatie en maatschappelijke integratie te bevorderen.
Artikel 2:
In samenwerking met het Sociaal Huis verleent het gemeentebestuur door middel van de vrijetijdspas
een tussenkomst in het lidgeld van de sportclub, jeugd- of culturele vereniging, of in het deelnamegeld
voor culturele, sportieve of jeugdinitiatieven, georganiseerd door erkende verenigingen of het
gemeentebestuur.
De tussenkomst bedraagt 50% van het lidgeld/deelnamegeld met in totaal een maximum tegemoetkoming
van 200 euro per persoon per jaar.
Artikel 3:
De korting is geldig voor:
- Deelname aan gemeentelijke initiatieven van de Dienst Vrije Tijd.
- Betaling van het lidgeld van een Arendonkse erkende vereniging of betaling van het kampgeld
voor een kamp georganiseerd door een Arendonkse erkende vereniging.
- Betaling van het lidgeld van de gemeentelijke bibliotheek.
- Betaling van het entreegeld van het gemeentelijk zwembad.
- Betaling van het inschrijvingsgeld van de gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten.
- Betaling van het inschrijvingsgeld van de afdeling Arendonk van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans.
- Toegang tot een aantal provinciale instellingen.
- Deelnamegeld voor activiteiten van Arendonkse verenigingen die de korting met de vrijetijdspas
vermelden in hun communicatie.
- …
Deze lijst is niet limitatief. Een actuele lijst van initiatieven die in aanmerking komen, kan je steeds
raadplegen op de gemeentelijke website of in de folder.
De korting is niet geldig voor:
 Aankoop van materialen of goederen (sportkledij, drankbonnen, …).
 Eetfestijnen.
 Activiteiten met een deelnameprijs per groep.
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Artikel 4:
Volgende inwoners van de gemeente Arendonk komen in aanmerking voor een vrijetijdspas:
- Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en
slechts 1 onroerend goed in bezit hebben, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen
niet hoger is dan 745 euro. Dit grensbedrag kan verhoogd worden in functie van het aantal
personen ten laste. Deze bedragen worden jaarlijks bepaald door het RIZIV.
- Personen die in een collectieve schuldenregeling zitten.
- Jongeren die verblijven in een voorziening van bijzondere jeugdzorg op het grondgebied van
Arendonk.
- Personen die niet voldoen aan bovenstaande criteria, maar na een rechtenonderzoek door
het Sociaal Huis nood blijken te hebben aan een vrijetijdspas.
Artikel 5:
De vrijetijdspas is een pas op naam, die wordt toegekend aan een persoon.
Er zijn geen leeftijdsgrenzen.
De vrijetijdspas is geldig voor het lopende kalenderjaar.
Artikel 6:
Van alle erkende verenigingen in Arendonk wordt verwacht dat zij de kortingen van de vrijetijdspas
toekennen. De contacten met de Arendonkse verenigingen lopen via de Dienst Vrije Tijd.
De kortingen van de vrijetijdspas worden geprefinancierd door de betreffende verenigingen en/of
instellingen. Per kwartaal kunnen zij een terugvordering van deze kosten binnenbrengen bij de Dienst Vrije
Tijd, Vrijheid 29. De gemeente betaalt de bedragen uiterlijk na twee maanden uit aan de organisatie.

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 14.11.2016.

