
Een toelage? 
 

 
Iedereen heeft recht op  
ontspanning 
 
Dàt was het uitgangspunt voor 
de vrijetijdstoelage van de  
gemeente Zandhoven. 
Mensen die krap bij kas zitten 
spenderen vaak een volledig  
inkomen aan noodzakelijke 
voorzieningen zoals huur, eten,  
onderwijs en energie. Met de 
vrijetijdstoelage krijgen Zandho-
venaren met een beperkt  
inkomen nu 50% korting op 
vrijetijdsinitiatieven. Zo krijgen 
ook deze inwoners de kans om 
deel te nemen aan het bruisen-
de socio-culturele leven in onze 
gemeente! 
 
De vrijetijdspas opent extra 

deuren 
 
Met de vrijetijdspas bezoek je 
voortaan ook goedkoper een 
aantal provinciale musea, do-
meinen en cultuurhuizen. Aan 
het onthaal van de gemeente 
kan je de lijst met locaties op-
vragen. 
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cultuur, 
 

jeugdwerk 
 

 & sport   
  

voor  
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… ook voor wie het 
financieel wat 
moeilijker heeft 

vrijetijdstoelage 

V.U. Luc Van Hove, p/a Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven 



Vrijetijdstoelage Zandhoven 

Voor wie? 
 

 
Je kan de toelage aanvragen voor jezelf en 
voor de gezinsleden die bij jou wonen. Er 
zijn wel enkele voorwaarden waar je aan 
moet voldoen.  
Zo moet je in Zandhoven wonen en tot de 
doelgroep behoren: 

• je hebt beperkte bestaansmiddelen 
→ Het OCMW maakt een berekening en  
    bezorgt je een attest. 

• je hebt recht op het sociale tarief voor 
elektriciteit: 

 
Categorie 1: één of meer personen op jouw 
domicilieadres krijgen van het OCMW: 

• een leefloon; 

• een financiële maatschappelijke dienstver-
lening gelijkwaardig aan het leefloon; 

• een maatschappelijke steun die geheel of 
gedeeltelijk wordt terugbetaald door de 
federale staat; 

• een voorschot op een inkomensgarantie 
voor ouderen (IGO) of op een tegemoet-
koming voor gehandicapten 
 

Categorie 2: één of meer personen op jouw 
domicilieadres krijgen van de FOD Sociale 
Zekerheid Directie generaal Personen met 
een Handicap: 

• een tegemoetkoming als persoon met een 
handicap op basis van een blijvende ar-
beidsongeschiktheid van 65 %; 

• een inkomensvervangende tegemoetko-
ming; 

• een integratietegemoetkoming; 

• een tegemoetkoming voor hulp aan be-
jaarden; 

• een tegemoetkoming voor hulp van der-
den; 

• een bijkomende kinderbijslag voor kinde-
ren die getroffen zijn door een lichamelij-
ke of geestelijke ongeschiktheid van min-
stens 66 %. 
 

Categorie 3: één of meer personen op jouw 
domicilieadres krijgen van de Rijksdienst 
voor Pensioenen: 

• een inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO); 

• een gewaarborgd inkomen voor bejaar-
den; 

• een tegemoetkoming als persoon met een 
handicap op basis van een blijvende ar-
beidsongeschiktheid van 65 % (een aan-
vullende tegemoetkoming of een tege-
moetkoming ter aanvulling van het ge-
waarborgd inkomen) 

Waarvoor kan ik een 

toelage krijgen? 
 

 
De vrijetijdstoelage geeft recht op een te-
rugbetaling van 50% van de gemaakte kos-
ten van: 

• lidgeld voor jeugd-, sport- en cultuurver-
enigingen van de gemeente Zandhoven; 

• uitstappen en/of kampen van jeugd-, 
sport- en cultuurverenigingen van de ge-
meente Zandhoven; 

• gemeentelijke activiteiten zoals grabbel-
pas, sportkampen, bibliotheek en de Aca-
demie voor muziek, woord en dans. 

Wat moet ik doen? 
 

 
1. Breng elk jaar het attest dat aantoont dat 
je tot de doelgroep behoort binnen bij het 
onthaal van de gemeente. Dit kan een 
doorverwijzing zijn van het OCMW, een 
attest van de FOD Sociale Zekerheid of 
een attest van de Rijksdienst voor Pensi-
oenen. 

2. Twee weken later kan je je pas komen 
afhalen aan het onthaal van het gemeen-
tehuis. 

3. Breng de betalingsbewijzen binnen van 
alle activiteiten die in aanmerking komen 
voor de toelage. 

4. De aanvraag wordt onderzocht. Ten laat-
ste op het einde van de maand die volgt 
op je aanvraag zal het bedrag op je reke-
ning teruggestort worden. 

Wat bij misbruik? 
 

 
Bij misbruik kan het gemeentebestuur het 
uitbetaalde bedrag geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen, bijvoorbeeld wanneer de 
toelage werd toegekend op basis van een 
onjuiste aanvraag. 


