Reglement betreffende de terugbetaling van inschrijvingsgelden van
vrijetijdsactiviteiten/ initiatieven binnen het Beleefproject
Art.1 : Het Beleefproject en de Beleefpas
In het najaar van 2016 sloegen 6 gemeenten en OCMW’s de handen in elkaar om een actie uit te
werken om kinderen en jongeren in hun vrije tijd meer te laten deelnemen aan allerlei leuke
activiteiten.
De Beleefpas wil alle kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar in de gemeenten Bekkevoort,
Geetbets, Kortenaken, Glabbeek, Linter en Zoutleeuw warm maken om deel te nemen aan een brede
waaier van boeiende activiteiten. Dit gaat van theatervoorstellingen en sportactiviteiten tot buitenspeeldagen en speelpleinen. De Beleefpas is een spaarsysteem, waarbij je stickers kan sparen bij elke
deelname aan een vrijetijdsactiviteit in één van de deelnemende gemeenten. Als je 10 stickers
verzameld hebt, kan je een gadget ophalen in één van de boven vernoemde gemeenten. Zo kan je
sparen voor tattoo’s, pennen, notitieboekjes, stickers, kortingsbonnen voor activiteiten, ….
Art.2 : VIP Beleefpas
Naast de Beleefpassen, ontvingen kinderen/ gezinnen die voldoen aan één van de volgende criteria
een VIP-Beleefpas :







Recht op verhoogde tegemoetkoming, mits gunstig advies OCMW
Budgetbeheer of – begeleiding
Beschikking ‘toelaatbaarheid’ tot collectieve schuldenregeling
Recht op leefloon of maatschappelijke hulp
Genieten van maatschappelijke dienstverlening in een LOI
Personen waarbij blijkt uit sociaal financieel onderzoek, door een OCMW, dat ze tot de
doelgroep behoren ( risicogroepen, bv gesignaliseerd door wijkwerking, sociale huisvesting,
school,…)

Met een VIP-Beleefpas krijg je een korting van 80% als je deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit!
Art.3 : Maximum bedrag per kind
Met een VIP Beleefpas betaal je slechts 20% zelf van het inschrijvingsgeld.
Er kan voor maximum aan €200 worden deelgenomen aan kampen met een VIP korting per kind/per
jaar.
Dit betekent dat het voordeel van de VIP Beleefpas maximum €160 bedraagt, per kind, per jaar.
Voorbeeld:
Deelname danskamp – kostprijs 100€ - VIP tarief 20€ - korting = 80€
Deelname ander kamp- kostprijs 160€ - VIP Tarief 32€ - korting = 128€
Totale kostprijs kampen 260€
Totale korting 208€, maar maximaal toegestane korting is 160€. Dus indien er voor €260 aan
kampen wordt deelgenomen, zal er toch maar een terugbetaling kunnen volgen van €160 per kind op
jaarbasis.
Opgelet, indien de VIP korting bij inschrijving reeds werd verrekend, kan deze uiteraard niet meer
worden aangevraagd. Deze VIP korting wordt wel mee in rekening gebracht bij de maximale korting
op jaarbasis.

Art.4 : Initiatieven waarbij je de VIP-Beleefpas kan gebruiken
De VIP-Beleefpas kan enkel gebruikt worden voor initiatieven/kampen op het grondgebied van
Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw en enkel bij activiteiten
aangeboden door aangesloten partners. Deze activiteiten zijn opgenomen op www.beleefpas.be
en/of in de Beleefbrochure. Activiteiten van aangesloten partners op ander grondgebied of
activiteiten van niet aangesloten organisaties op eigen grondgebied komen niet in aanmerking.
Art.5 : Aanvraagprocedure
Terugbetaling vanuit het Beleefproject, waarbij de VIP kortingen nog niet zijn toegestaan bij de
inschrijving, kunnen via het aanvraagformulier ‘Terugbetaling van inschrijvingsgelden van
vrijetijdsactiviteiten/ initiatieven binnen het Beleefproject’ aangevraagd worden.
Hulp bij deze aanvraag, bij de inschrijving voor kampen/initiatieven en eventuele préfinanciering kan
je bekomen:
Op de eigen sociale dienst van de gemeente/stad waart je woont:


Sociaal Huis Bekkevoort, E. Coolsstraat 17 – 3460 Bekkevoort - 013/46 05 93 socialedienst@bekkevoort.be



Sociaal Huis Geetbets, Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets - 011/ 58 65 00 ocmwinfo@geetbets.be



Sociaal Huis Glabbeek, Steenbergestraat 44 - 3380 Glabbeek- 016/ 79 68 21 info@ocmw.glabbeek.be



Sociaal Huis Kortenaken, Miskom-Dorp 1 - 3472 Kersbeek-Miskom - 011/ 49 03 56socialedienst@kortenaken.be



Sociaal Huis Linter, Helen-Bosstraat43 – 3350 Linter - 011/78 91 30 –
socialedienst@ocmw.linter.be



Sociaal Huis Zoutleeuw, Prins Leopoldplaats 3 - 3440 Zoutleeuw – 011/78 92 10 –
socialedienst@ocmwzoutleeuw.be

Via de Beleefproject coördinator - Irina Van Goethem – 011/58.65.42 – iv@geetbets.be
Art.6 : Beoordeling
De Beleefprojectgroep beoordeelt iedere aanvraag op individuele basis en kan op gemotiveerde
wijze afwijken van de principes opgenomen in dit regelement.
Art.7 : Misbruik

Bij misbruik wordt het percentage van terugbetaling van kampen/ initiatieven binnen het
Beleefproject herleid tot 0% voor de activiteit(en) waarbij het misbruik werd vast gesteld.
Art.8 :
Dit regelement treedt in werking op 17/01/2022 na goedkeuring op de Raad van Bestuur van het
Beleefproject.
Bijlage: aanvraagformulier

Terugbetaling inschrijvingsgelden van vrijetijdsactiviteiten

Beleefproject
Het Beleefproject is schuldig aan :
De heer / mevrouw …………………………………..
Ouder van ……………………………………………..
Rijksregisternummer:
. .

... - ..

nr. …...

Straat: ............
Postcode

. .. . . .

. .

Woonplaats

bus……..
…………

de som van ………………………(80% van de deelnamekost)
Voor deelname aan volgende vrijetijdsactiviteiten
……… ……………………………………….( inschrijvingsbewijs toevoegen)
Ik verzoek het Beleefproject de som van . . . . . . . .
euro te storten op rekeningnummer BE………………………………..

Naam + handtekening,

……………………………..

