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Het Fonds Vrijetijdsparticipatie
Wat
Iedereen heeft recht op vrije tijd. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie wil drempels wegwerken zodat
iedereen met een beperkt inkomen kan deelnemen aan culturele, jeugd- en sportactiviteiten. We
richten ons hierbij niet enkel op de financiële drempels, maar ook op psychosociale en praktische
drempels.
Hoe doen we dit?


We nemen zelf een deel van de kostprijs van vrijetijdsactiviteiten op ons: lidgeld,
toegangsticket, vervoer en zelfs de babysit;



We onderhandelen met vrijetijdsaanbieders om evenementen betaalbaar aan te bieden aan
mensen met een beperkt budget;



We ondersteunen lokale armoedeorganisaties in werken rond vrije tijd;



We delen onze expertise met vrijetijdsaanbieders zodat zij hun aanbod maximaal kunnen
afstemmen op de doelgroep.

We realiseren dit met middelen van de Vlaamse overheid om de vrijetijdsparticipatie van mensen in
armoede te stimuleren.
Het Fonds is een ledenorganisatie
Onze lidorganisaties zijn een belangrijke schakel in de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.
Zij staan in voor:


Bepalen of mensen al dan niet recht hebben op een tussenkomst van het Fonds;



Bekendmaking van het aanbod;



Mensen wegwijs maken in het aanbod;



Aanvragen tussenkomsten bij het Fonds.

Voorbeelden van lidorganisaties: Een ontmoetingshuis, buurtwerk, geïntegreerde basiswerking,
zelforganisaties, Centra voor Basiseducatie, begeleidingsdienst, CAW, Welzijnsschakel, vereniging
waar armen het woord nemen, dagcentrum…
Lidorganisaties werken met een doelgroep die voor minimaal 50% uit mensen in armoede bestaat.
Overheidsdiensten (bijvoorbeeld OCMW, sportdienst, jeugddienst…) en scholen komen niet in
aanmerking voor lidmaatschap van het Fonds. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid (en
middelen) om de financiële drempel te verlagen voor mensen in armoede.
Voor wie
We geven hier enkele richtlijnen mee om als lidorganisatie te bepalen welke mensen recht hebben
op een tussenkomst.
In aanmerking komen zij die:


Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming;



Leven onder de Europese Armoedegrens;



Kampen met schulden



…
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Mensen in armoede kunnen via het Fonds deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten samen met mensen
zonder beperkt inkomen. Bij groepsactiviteiten mag maximaal 1/3 van de deelnemers bestaan uit
mensen zonder beperkt inkomen.
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Vrijetijdsaanbod
Vast aanbod
WAT
Het Fonds heeft een vast aanbod aan vrijetijdsactiviteiten. Met deze activiteiten streven we ernaar
dat mensen met een beperkt inkomen ook buiten hun gemeentegrenzen kunnen deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten. Het aanbod bestaat uit concerten, musicals, festivals, sportkampen, musea etc.
met een nationale uitstraling.
Het vaste aanbod verschijnt drie maal per jaar (februari, mei en september) in de Fondsgids. Je kan
ook altijd ons vaste aanbod raadplegen op onze website. Last-minute aanbiedingen maken we ook
bekend in onze nieuwsbrieven en op onze Facebookpagina.
VOOR WIE ?
Iedereen kan een activiteit kiezen uit het vaste aanbod. Inschrijven gebeurt via een lidorganisatie van
het Fonds. Mensen met een beperkt inkomen mogen ook compagnons meenemen op een
vrijetijdsuitstap. De compagnons vallen mee onder de regels van het Fonds. Je moet wel oog hebben
voor evenwicht: er mogen niet meer mensen zonder armoede ervaring mee gaan dan mensen in
armoede.
HOE INTEKENEN OP HET VASTE AANBOD
Via de website
http://www.fondsvrijetijdsparticipatie.be/nl/activiteiten/vast-aanbod.aspx

EXTRA INFO
Als een vrijetijdsaanbieder uit het vaste aanbod een gratis activiteit voorziet (bv elke eerste
woensdag van de maand is een museum gratis toegankelijk), dan mag je voor deze aanbieder een
aanvraag bij het Fonds indienen voor een tussenkomst in de vervoersonkosten. Zorg er wel voor dat
je dan de dag zelf een duidelijk bewijsje hebt dat je naar de activiteit bent geweest (bv briefje van de
infobalie, inkomticket …).
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Zelfgekozen activiteiten
WAT


Cultuur-, sport- of jeugdactiviteiten.



Erkend door de Vlaamse, Federale of plaatselijke overheid of een vzw



Zowel binnen als buiten de eigen gemeente, wel binnen Vlaanderen of Brussel

CULTURELE ACTIVITEITEN
Bijvoorbeeld: een cursus koken bij Femma, theater in het cultureel centrum, aansluiting bij de
Gezinsbond, aanschaffen van een bibliotheekkaart, een stadswandeling met een gids,
inschrijvingsgeld van de muziekschool, een erkend circusoptreden, optreden van de plaatselijke
amateur-harmonie, een cursus bij Vormingplus, activiteiten van de Grabbelpas, gegidste wandeling
in een natuurdomein, klokkenmuseum…

Dit komt in aanmerking

Dit komt niet aanmerking

Alles wat doorgaat in een cultureel centrum

Boottochten of koetstochten

Alles wat georganiseerd wordt door een Verplichte schoolactiviteiten
stadsdienst
Alle socio-culturele verenigingen
activiteiten die zij organiseren

en

Cursussen gericht op vrije tijd

de Vervoersonkosten
activiteiten

voor

gratis

zelfgekozen

Cursussen in de beroepssfeer

Stadswandelingen rond streekproducten met Restaurantbezoek, voedingsmiddelen
een gids
Kleinere privémusea met een themawerking

Grote musea met een commerciële insteek (bv.
Chocostory, brouwerij, bedrijfsbezoek)

JEUGDACTIVITEITEN
Alle erkende jeugdverenigingen, en hun activiteiten, komen in aanmerking (bv lidmaatschap, kamp,
…). Ook alle activiteiten van de jeugddienst kunnen aangevraagd worden (bv de Grabbelpas, een
optreden in het jeugdhuis georganiseerd door de jeugddienst…).

Dit komt in aanmerking

Dit komt niet aanmerking

Kampen van Vlaamse jeugdverenigingen die in Buitenlandse kampen, tenzij het gaat om een
Wallonië doorgaan
kamp van een jeugdvereniging waarvan de
persoon tijdens het jaar lid is (bv scouts, chiro,
KSA, KLJ, …) of ze opgenomen zijn in het vaste
aanbod van het Fonds
Lidgeld Scouts, Chiro, KSA, KLJ…

verplichte schoolactiviteiten

Jeugd- en kindertheater

Vervoersonkosten voor gratis activiteiten
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SPORTACTIVITEITEN
Alle erkende sportverenigingen of vzw’s, en hun activiteiten, komen in aanmerking. Als een
sportvereniging wordt geleid door een freelance lesgever die aangesloten is bij een federatie, komt
deze vereniging ook in aanmerking.
Bijvoorbeeld: aansluiting bij een voetbalclub, zwemcursus, sportkamp van de sportdienst,
recreatiedomeinen…

Dit komt in aanmerking

Dit komt niet aanmerking

Sportkamp verbonden aan lidmaatschap

(Commerciële) fitnesscentra

Deelname aan competitiewedstrijden

Het bijwonen van competitiewedstrijden van
commerciële clubs

Paardrijlessen, Vechtsporten

verplichte schoolactiviteiten

Basketbal, voetbal, dansles, hockey, tennis…

Vervoersonkosten voor gratis activiteiten

GÉÉN SUBSIDIËRING
Activiteiten waarvan je organisatie zelf de organisator is (bv hobbyclubje, cursus, fitclass, …), komen
niet in aanmerking. Het is niet de bedoeling om de toelage van het Fonds te gebruiken als
subsidiëring van de eigen werking. De toelage van het Fonds dient gebruikt te worden om naar
buiten te gaan, voor toeleiding naar externe activiteiten.
Je jaarlijkse daguitstap wordt niet als ‘eigen activiteit’ beschouwd. Je kan hiervoor een aanvraag
indienen, zolang je daguitstap een vrijetijdskost inhoudt die in aanmerking komt bij het Fonds (bv
een bezoek aan een museum, een gegidste stadswandeling, …).

VOOR WIE ?
Enkel voor mensen die wonen in een gemeente ZONDER lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kun je
een aanvraag indienen voor tussenkomsten voor zelfgekozen activiteiten.
Dus:


Wie woont in een gemeente zonder lokaal netwerk kan zowel gebruik maken van het vast
aanbod als een aanvraag voor een zelfgekozen activiteit indienen.



Wie woont in een gemeente met een lokaal netwerk kan enkel gebruik maken van het vaste
aanbod van het fonds. Voor tussenkomsten voor zelfgekozen activiteiten richt je je tot het
lokale netwerk vrijetijdsparticipatie.
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Lokale netwerken
Wat
Vanaf januari 2008 krijgen alle Vlaamse gemeenten bijkomende middelen om er mee voor te zorgen
dat mensen in armoede kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Deze middelen zijn rechtstreeks
bestemd voor mensen in armoede en hun verenigingen.
Om hier als gemeente gebruik van te kunnen maken, moet je een plaatselijke afsprakennota
vrijetijdsparticipatie hebben. Dit is een contract waarin gemeentelijke vrijetijdsdiensten (sportdienst,
jeugddienst), OCMW en verenigingen die mensen in armoede als doelgroep hebben, samen
afspraken maken hoe er de komende jaren wordt gewerkt aan de vrijetijdsparticipatie van mensen in
armoede. Als er zo’n afsprakennota is, heb je een lokaal netwerk.
Wie
Of er in je gemeente een lokaal netwerk is, kan je terugvinden op:
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2015/20150127%202015%20lijst%20aanvaarde%20l
okale%20netwerken_kw.pdf
Meer weten
http://www.demos.be/programmas/lokale-netwerken
Regiowerkingen
Een aantal lidorganisaties bereiken in hun werking zowel mensen van uit de eigen gemeente als
mensen die in een andere gemeente wonen. Voor de tussenkomst in een zelfgekozen activiteit,
baseren we ons altijd op de woonplaats van de persoon in kwestie.
Dus: ga voor de leden van je organisatie steeds na of ze in een gemeente met een lokaal netwerk
wonen of zonder. Ook al heeft de gemeente waar je organisatie gevestigd is een lokaal netwerk, dan
kan je toch nog tussenkomsten voor zelfgekozen activiteiten aanvragen voor je leden uit gemeenten
waar er geen lokaal netwerk is.
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Financiële tussenkomsten
Welke tussenkomsten biedt het Fonds?
VAST AANBOD

Het Fonds onderhandelt dat mensen in armoede maximaal 20% van de originele ticketprijzen
betalen.

ZELFGEKOZEN ACTIVITEITEN
Voor zelfgekozen activiteiten voorziet het Fonds een tussenkomst van 80% van de deelnamekosten
(toegangsgeld, inschrijvingsprijs, gids, workshop, verzekering sportvereniging…). Deelnemen aan vrije
tijd kost meer dan enkel het toegangskaartje. Daarom komt het Fonds ook tussen in de
vervoersonkosten, reservatiekosten en verzekering. Bij een begeleid bezoek worden ook de onkosten
voor de (audio)gids en/of workshop vergoed. Indien je al ergens een tussenkomst krijgt (bv van het
OCMW of de mutualiteit), dan moet je dit in je aanvraag naar het Fonds toe doorgeven (in het
opmerkingenveld). Het Fonds Vrijetijdsparticipatie vult dan aan tot 80%.

VERVOER
Zowel voor zelfgekozen activiteiten als voor activiteiten uit het vaste aanbod komen we voor 60%
tussen in de vervoerskosten. Dit kan zowel met het openbaar vervoer als met privévervoer (0,28€ /
km), niet voor taxivervoer, parkingkosten evenmin. Tussenkomt voor vervoer met de
Mindermobielencentrale kan ook. We vragen te kiezen voor de meest voordelige vorm van vervoer
en stimuleren het openbaar vervoer.
We komen niet tussen voor de vervoerskosten voor lidmaatschappen.

BABYSIT

We komen ook tussen voor babysitkosten als de babysit erkend is.

NIET VOOR MATERIAALKOSTEN
We bieden nooit tussenkomsten voor materiaalkosten, bijvoorbeeld: de ingrediënten voor een
kookcursus, voetbaloutfit, uniform van de jeugdbeweging, judopak etc.

EXTRA


Een aanvraag voor tussenkomst dient altijd eerst goedgekeurd te worden door het Fonds.
Zodra je een goedkeuringsmail hebt ontvangen, ben je ervan verzekerd dat het Fonds de
tussenkomst zal terugstorten.



Om de tussenkomst terugbetaald te krijgen, moet je altijd de betalingsbewijsjes inleveren.
Lever deze zogenaamde ‘financiële verslagen’ tijdig in en verwittig ons indien dit niet
haalbaar is.



Het Fonds betaalt niet méér terug dan op voorhand betoelaagd werd. Merk je dat de kosten
toch hoger oplopen dan je op voorhand dacht? Pas dit dan voordat de activiteiten doorgaat
aan op de website.
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Rechtvaardige verdeling van middelen
Om de middelen op een rechtvaardige manier te besteden en de participatie van zoveel mogelijk
mensen in armoede te garanderen, worden de beschikbare middelen per stad/gemeente begrensd.
Dit wil zeggen dat aanvragen van lidorganisaties voor zelfgekozen activiteiten per stad/gemeente
gelimiteerd worden tot een bepaald bedrag. Het beschikbare bedrag voor elke stad/gemeente is
vastgesteld op 80% van het trekkingsrecht voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Een
overzichtslijst van alle gemeenten vind je hier:
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_PART/2012/26092012_2.pdf
Indien het begrensde bedrag wordt overschreden, worden lidorganisaties gemotiveerd om een
lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede op te starten. Demos staat in voor de
ondersteuning en begeleiding bij de opstart van zo'n lokaal netwerk. Alle info vind je
op http://demos.be/programmas/lokale-netwerken.
Lidorganisaties die zich bevinden in steden en gemeenten waar het beschikbare bedrag van 80% van
het trekkingsrecht bijna opgebruikt is, worden tijdig door het Fonds op de hoogte gebracht. Indien
het beschikbare bedrag volledig is opgebruikt, kunnen deze lidorganisaties enkel nog aanvragen doen
voor het bovenlokale, vaste aanbod van het Fonds Vrijetijdsparticipatie.
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Collega’s van het Fonds
Naast het Fonds Vrijetijdsparticipatie bestaan er nog enkele andere organisaties die werken aan
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.
UiTPAS (Cultuurnet Vlaanderen) met kansentarief
In een heel aantal steden en gemeenten kun je een UiTPAS met kansentarief aanvragen. Mensen in
armoede kunnen bij elke UiTPAS-activiteit genieten van speciale kortingen of reductietarieven. Een
UiTPAS tegen kansentarief aanvragen doe je bij het OCMW of de Welzijnsschakel van jouw
gemeente. Bekijk op de website van Cultuurnet Vlaanderen of er in jouw stad/gemeente een UiTPASsysteem is.
Steunpunt Vakantieparticipatie
Steunpunt Vakantieparticipatie biedt een aanbod van vakanties en daguitstappen voor mensen met
een beperkt inkomen. Zij bundelen een aanbod dat zij onderhandelen met toeristische partners.
Activiteiten die in het aanbod van het Steunpunt vakantieparticipatie staan kunnen niet bij het Fonds
aangevraagd worden, ook geen vervoerstussenkomst.
OCMW
Het OCMW heeft middelen ter beschikking voor het bevorderen van socio-culturele en sportieve
participatie van mensen in armoede. Deze middelen komen van de federale overheid. Elk OCMW
bepaalt zelf zijn regels voor de besteding van de middelen. Ben je benieuwd wat het OCMW in jouw
gemeente doet, klop dan even bij hen aan.
Mutualiteit
Je kan ook nagaan of je mutualiteit een tussenkomst biedt voor sportactiviteiten. Krijg je van de
mutualiteit een tussenkomst? Trek deze dan af van het bedrag dat je indient bij het Fonds.
Hoe omgaan met verschillende systemen?
We raden aan om in je gemeente na te gaan op welke manier het OCMW werkt en hoe je de
middelen van verschillende instanties (OCMW, Fonds Vrijetijdsparticipatie, lokaal netwerk
vrijetijdsparticipatie, mutualiteit) het beste op elkaar afstemt.
Indien je al ergens een tussenkomst krijgt (bv van het OCMW of de mutualiteit), dan moet je dit bij je
aanvraag bij het Fonds doorgeven (in het opmerkingenveld). Het Fonds Vrijetijdsparticipatie vult dan
aan tot 80%. Stel een activiteit kost 100 euro, je kreeg van de mutualiteit 20 euro terug, dan zal het
Fonds nog 60 euro terugbetalen.
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Het Fonds in een notendop
Het is een hele boterham, daarom vatten we deze gids voor je samen. Je vindt hier de belangrijkste
regels nog eens terug.

1. Cultuur, jeugd en sport
Bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie kan je zowel culturele, sportieve, als jeugdactiviteiten aanvragen.
Mensen in armoede betalen zelf 20% van de deelnamekosten (toegang, inschrijving, gids, babysit)
voor zelfgekozen activiteiten en maximaal 20% van de originele ticketprijs voor activiteiten in ons
vaste aanbod. Het Fonds komt tussen voor 60% van de vervoerskosten.

2. Altijd via een lokale sociale organisatie
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie werkt samen met lokale sociale organisaties zoals Welzijnsschakels,
Verenigingen waar armen het woord nemen, buurtcentra, Centra Algemeen Welzijnswerk, … Zij doen
de aanvragen bij het Fonds, niet individuele mensen zelf.

3. Zowel individuele, als groepsuitstappen
Verschillende organisaties doen beroep op het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor bijvoorbeeld hun
jaarlijkse daguitstap. Maar je kan ook voor individuele uitstappen een aanvraag indienen. Een gezin
dat naar een museum wil? Dochterlief wil naar de muziekschool? De zoon wil gaan voetballen? Geen
probleem: als sociale organisatie kan jij een aanvraag indienen voor deze individuele vrijetijdsvragen.

4. Kijk na of je een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie hebt
Het Fonds sluit aan op de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Sommige steden en gemeenten
hebben beslist om het potje geld zelf te gaan beheren en hebben hier eigen lokale afspraken rond
gemaakt. Als je gemeente een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie heeft, kan je niet meer terecht bij
het Fonds voor zelfgekozen activiteiten. Je moet je lokaal netwerk aanspreken. Je kan bij het Fonds
nog wel terecht voor het vaste aanbod dat niet in je eigen gemeente/stad doorgaat.

5. Geen commerciële activiteiten, tenzij…
Bij zelfgekozen activiteiten is de meest algemene regel: geen commerciële activiteiten. Als een
commerciële activiteit wel mogelijk is, heeft het Fonds dit onderhandeld en komt het in ons vaste
aanbod dat naar de lidorganisaties wordt gecommuniceerd. Deze communicatie gebeurt drie maal
per jaar via een bundel en maandelijks via een nieuwsbrief.

6. Niet indienen wanneer in aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie
Activiteiten die in het aanbod van Steunpunt Vakantieparticipatie staan, kunnen niet bij het Fonds
Vrijetijdsparticipatie aangevraagd worden (ook niet voor het vervoer)..

7. Mensen in armoede én compagnons
Mensen in armoede mogen hun compagnons meenemen op een vrijetijdsuitstap. De compagnons
vallen mee onder de regels van het Fonds. Je moet wel oog hebben voor evenwicht: er mogen niet
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meer mensen zonder armoede ervaring meegaan dan mensen in armoede. Bij een groepsuitstap mag
maximaal 1/3 van de groep bestaan uit mensen zonder beperkt inkomen.

8. Terugbetaling voor activiteit bij grote financiële kost
Ga je naar een vrijetijdsactiviteit waarvan je een hoge toegangsprijs al hebt moeten betalen voordat
de activiteit er is? Dan kan je het betalingsbewijs al insturen. We betalen onze tussenkomst voor de
toegang al terug. Achteraf betalen we je nog bij voor het vervoer (indien je dit aanvroeg).

9. Terugbetaling op ander rekeningnummer
Bij de individuele uitstappen kan je als organisatie ervoor kiezen om de tussenkomst van het Fonds
rechtstreeks te laten storten op het rekeningnummer van je bezoeker/cliënt. Duid dit dan duidelijk
aan op het financieel verslag.

10. Vragen zijn steeds welkom!
Heb je een vraag of heb je een leuk idee voor ons bovenlokale aanbod? Contacteer ons! Dan bekijken
we samen wat er mogelijk is.
Je kan ons telefonisch bereiken op 02/204 07 08 of via mail op info@fondsvrijetijdsparticipatie.be.
Kijk gerust ook eens op onze website: www.fondsvrijetijdsparticipatie.be
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