Goedgekeurd op de gemeenteraad van 27.03.2014

REGLEMENT TOELAGEN VRIJETIJDSPAS VOOR PARTICULIERE VERENIGINGEN
Artikel 1: ALGEMEEN
Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting, en
overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen kan het college van burgemeester en schepenen organisaties betoelagen
volgens
de
normen
en
voorwaarden
die
hierna
worden
vastgelegd.
De toelagen worden per semester uitgekeerd na indienen van een gedetailleerd verslag. Indien de budgetten
worden overstegen worden de toelagen proportioneel verdeeld.
Dit reglement kadert in de uitvoering van artikel 22 van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende
en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (of
Participatiedecreet genoemd), betreffende de lokale netwerken voor de bevordering van de
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede en in de uitvoering van de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie
2014-2019 van de Gemeente Zwalm, OCMW Zwalm en Welzijnsschakels Zwalm. Via dit reglement voorziet het
gemeentebestuur van Zwalm toelagen aan particuliere verenigingen voor tussenkomst bij kortingen die zij
toestaan aan vrijetijdspashouders.
Artikel 2: OMSCHRIJVING EN DOELSTELLING
Dit reglement kadert in het beleid van gemeente- en OCMW-bestuur rond vrijetijdsparticipatie. Via de
vrijetijdspas willen de besturen het gemakkelijker maken voor mensen met een lager inkomen om deel te
nemen aan vrijetijdsbesteding. Het gemeentebestuur hanteert voor de gemeentelijke tarieven het principe dat
de gebruiker met een vrijetijdspas 25% van het gangbare tarief betaalt. Mensen die hiervoor in aanmerking
komen, bekomen op het OCMW of de gemeente een vrijetijdspas.
Particuliere verenigingen die eveneens deze korting willen toekennen aan vrijetijdspashouders, kunnen 50%
van het gangbare tarief terugvorderen van het gemeentebestuur via dit reglement. Het gangbare tarief is het
tarief dat de organisatie gewoonlijk hanteert. Aldus betaalt de vrijetijdspashouder hiervan 25% aan de
vereniging, vordert de vereniging 50% terug van het bestuur en draagt zij 25% van de korting zelf. Verenigingen
die willen instappen en de korting voor vrijetijdspashouders willen hanteren, sluiten hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst af met het gemeentebestuur, waarin de vereniging bepaalt welke activiteiten in
aanmerking komen voor verminderd tarief met vrijetijdspas en/of welke andere modaliteiten evt. van
toepassing zijn.
Artikel 3: WIE KAN BEROEP DOEN OP EEN TOELAGE VRIJETIJDSPARTICIPATIE ?
o
o

Erkende verenigingen, zijnde leden van Zwalmse adviesraden.
Andere organisatoren van vrijetijds- of vormende activiteiten die niet onder de erkende verenigingen
vallen en die vermindering willen toestaan op toegangsgelden aan personen met een vrijetijdspas,
kunnen een aanvraag indienen tot erkenning. Deze aanvraag wordt beoordeeld door het college van
burgemeester en schepenen na advies van de stuurgroep lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Na
erkenning wordt een samenwerkingscontract afgesloten met het gemeentebestuur.

Artikel 4: WAARVOOR KUNNEN DEZE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES EEN TOELAGE KRIJGEN?
o TOELAGE VRIJETIJDSPARTICIPATIE – LIDGELDEN en KOSTEN
Personen met een vrijetijdspas die willen deelnemen aan het aanbod van een organisatie die de vrijetijdspas
wil hanteren, betalen 25% van de gevraagde financiële inspanningen. Hierin zijn mogelijks inbegrepen: het
lidgeld, kampgeld, onkosten voor verzekering, trainer, lesgever of wedstrijdlicentie, materiaal, kledij/uniform.
De organisatie kan er ook voor kiezen om slechts een deel van deze kosten aan verminderd tarief aan te
rekenen. Indien dit het geval is wordt een samenwerkingscontract met deze organisatie afgesloten waarin dit
gespecificeerd wordt, zodat het gemeentebestuur de pashouders kan informeren.
Per persoon met een vrijetijdspas is de maximum toelage gelimiteerd op 200 euro per jaar per organisatie.
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Als de activiteit zonder geldige reden niet volgehouden wordt gedurende het lopende werkjaar, kan de
toegekende tussenkomst door het gemeentebestuur teruggevorderd worden van de persoon met een
vrijetijdspas en/of komt deze het volgende jaar niet in aanmerking voor een toelage.
De organisatie kan per semester een gedetailleerd overzicht indienen om de gederfde inkomsten te bewijzen.
Ze gebruiken hiervoor het formulier “financieel verslag toelagen vrijetijdsparticipatie”.
o TOELAGE VRIJETIJDSPARTICIPATIE – EENMALIGE DEELNAMEGELDEN
Personen met een vrijetijdspas die geen lid zijn maar willen participeren aan een publieke activiteit van een
organisatie zoals omschreven in artikel 3 betalen 25% van de normale prijs.
De organisatie kan per semester een gedetailleerd overzicht indienen om de gederfde inkomsten te bewijzen.
Ze gebruiken hiervoor het formulier “financieel verslag tussenkomst vrijetijdsparticipatie”.
Artikel 5: CONTROLE EN SANCTIES
De toelagen worden verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. Aan het College van
Burgemeester en Schepenen dienen alle documenten te worden voorgelegd en alle inlichtingen te worden
verstrekt die zij noodzakelijk acht voor het toekennen van de subsidies (bv. de boekhouding). Controle op de
naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend
worden door een afgevaardigde van de gemeentelijke dienst sociale zaken.
Onterecht toegekende toelagen kunnen door het gemeentebestuur worden teruggevorderd.
Artikel 6:
Dit reglement treedt in werking vanaf 01.06.2014.

