VRIJETIJDSPAS KORTEMARK

WAAROM?
Opgenomen in beleidsplan cultuur 2008-2013
 Opgenomen in actieplan 2010, uiteindelijke
realisatie september 2012


WAT?
De vrijetijdspas = voor mensen die het financieel
moeilijker hebben
 Onder voorwaarden
 Korting op hun vrijetijdsbesteding


WIE KOMT IN AANMERKING?


gezinsinkomen < het bedrag dat geldt voor het OMNIO-statuut (het bruto
belastbare gezinsinkomen (2011) moet lager zijn dan 15 606,71 euro, te
verhogen met 2 889,22 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is). Dit kan
men aantonen met een attest van het ziekenfonds;



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 woning in eigendom hebben. Men moet zelf in deze
woning wonen en het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning
moet kleiner zijn dan € 750. Dit wordt aangetoond met een recent
aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.



In uitzonderlijke gevallen kan er van deze voorwaarden afgeweken worden.
Hiervoor gebruikte criteria: 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.

HOE?
Aanvraag door één van de ouders voor het ganse
gezin.
 Aanvraag bij de maatschappelijk werkster van het
Sociaal Huis.
 Alle nodige documenten worden verzameld en
worden bij de aanvraag gevoegd.
 De maatschappelijk werkster gaat na of de
aanvrager aan alle voorwaarden voldoet. Indien
ok: aanmaak van een pasje per gezinslid.
 Jaarlijks moet het kaartje verlengd worden op
aanvraag van de gebruiker.


HOEVEEL KORTING?










Korting van 80 % toegestaan.
De gemeente staat het toe op alle eigen programmatie.
Slechts interessant als dit geldig is op de
toegangsprijzen, lidgelden, inschrijvingsgelden,… ook
van verenigingen van Kortemark.
Tegen 31 juli 2012: aangeven bij dienst cultuur of men
bereid is hierop in te stappen + voor welke activiteiten.
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.

GEVOLGEN VOOR DE VERENIGING DIE
INSTAPT?






Het gederfde inkomen (de toegepaste korting van 80 %) wordt
bijgepast door de gemeente/OCMW/Vlaamse overheid;
De vereniging ontvangt standaardformulier: bijhouden wie
voor welke activiteit de korting ontving;
Overzicht wordt ingediend:







Voor sportverenigingen: bij sportdienst
Voor jeugdverenigingen: bij jeugddienst
Voor culturele en socioculturele verenigingen: bij de dienst cultuur
Voor de anderen: in het sociaal huis zelf

Uitbetaling 2 keer per jaar:



20 november
20 mei

