Vrijetijdstoelage
Een toelage?

Ontspanning,

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 Zandhovenaren
met een beperkt inkomen korting op
vrijetijdsinitiatieven. Zo krijgen ook deze
inwoners de kans om deel te nemen aan
het bruisende socio-culturele leven in onze
gemeente!

cultuur,
jeugdwerk,
& sport

voor iedereen!

Gemeente & OCMW Zandhoven
Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven
03-410 16 20 - info@zandhoven.be

...ook voor wie het financieel
wat moeilijker heeft

Vrijetijdstoelage Zandhoven
Voor wie?
Je kan de toelage aanvragen voor jezelf en
voor de gezinsleden die bij jou wonen. Er zijn
wel enkele voorwaarden waaraan je moet
voldoen:
1. Je moet in Zandhoven wonen
2. Je hebt recht op de verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering (VT-statuut)
OF
je hebt beperkte bestaansmiddelen
(Sociale dienst doet de berekening)

Waarvoor kan ik een toelage
krijgen?
De vrijetijdspas geeft recht op een
terugbetaling van 50% van de gemaakte
kosten van:
• lidgeld, uitstappen, kampen van jeugd-,
sport- en cultuurverenigingen van de
gemeente Zandhoven
• gemeentelijke activiteiten zoals
grabbelpas, sportkampen, bibliotheek,
stedelijke academie voor muziek, woord
& dans (SAMWD)
• schooluitstappen en schoolreizen (vb.
bosklassen, zeeklassen, … ook van
scholen buiten Zandhoven)
• schoolvervoer georganiseerd via de
school

Hiervoor doe je een aanvraag tot terugbetaling
bij de gemeente.
Kinderen tot en met 18 jaar hebben recht op
een toelage van max. 150 euro per jaar. Voor
volwassenen vanaf 19 jaar bedraagt de max.
toelage 50 euro per jaar.
Op vertoon van je vrijetijdspas kan je ook
genieten van volgende kortingen:
• 25 % korting op vervoer met de Buurtbus
Malle-Zandhoven-Zoersel
• goedkoper tarief bij een bezoek aan
bepaalde provinciale domeinen en
cultuurhuizen (Meer info in de brochure
‘Vrijetijdspas provincie’)

Wat moet ik doen?
Stap 1.
Inschrijving voor vrijetijdspas
Breng volgende documenten binnen bij het
onthaal in het gemeentehuis:
• een mutualiteitsklever waarvan de code
eindigt op 1 OF een attest van de
mutualiteit waaruit blijkt dat je recht hebt
op verhoogde tegemoetkoming
• het ingevulde en ondertekende formulier
‘inschrijving voor vrijetijdspas’ (zie www.
zandhoven.be of je kan dit formulier
opvragen bij het onthaal)
Nadat je inschrijving is verwerkt, ontvang je
van ons je vrijetijdspas via de post.

Indien de Sociale dienst samen met jou
berekend heeft dat je recht hebt op de
toelage, dan ontvang je automatisch een
vrijetijdspas en hoef je dus niet meer zelf in
te schrijven.
Stap 2.
Aanvraag terugbetaling
Om een terugbetaling van de gemaakte
kosten te ontvangen, bezorg je ons volgende
documenten:
• het betalingsbewijs van de activiteiten
die in aanmerking komen voor de
vrijetijdstoelage
• het ingevulde formulier ‘vrijetijdstoelage
aanvraag terugbetaling’ (zie www.
zandhoven.be of je kan dit formulier
opvragen bij het onthaal)
De vrijetijdstoelage zal na onderzoek op je
rekening worden gestort.

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

