
 
 

Aanvraagformulier vrijetijdspas 2021 

 

Door dit formulier in te vullen kan je een vrijetijdspas aanvragen. De juiste voorwaarden kan je verder in 

dit document terugvinden. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de dienst vrije tijd van de 

gemeente schoten (Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten | 03 680 33 43 | vrijetijdspas@schoten.be) 

Gelieve dit formulier in drukletters in te vullen aub.  

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER: 

Voornaam:  

Achternaam:  

Geboortedatum:  

Straatnaam  

Huisnummer:  

Busnummer:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 

Mijn gegevens mogen gebruikt worden voor inlichtingen in het kader van de vrijetijdspas: ja / nee 

       * Door dit formulier te ondertekenen ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.  

 

 

 

 

 

IN TE VULLEN DOOR DE DIENST VRIJE TIJD /  SOCIALE DIENST /  KORAAL VZW /   APPEL & EI : 

Nummer vrijetijdspas: LETTER (V/S/K/A):              CIJFER: 

Via welke medewerker:   

Datum aanvraag vrijetijdspas:  

 

 

Handtekening aanvrager: 

 

      

 

Kleef hier het klevertje van de mutualiteit  

indien dat het bewijsstuk is.  

 

      



 
 



 
 

LIJST MET DEELNEMENDE DIENSTEN EN VERENIGINGEN 2021 

 

Gemeentelijke diensten in Schoten 

 Jeugddienst: grabbelpas  

 Cultuurcentrum Schoten: alle activiteiten  

 Sportprom vzw: sportkampen en sportactiviteiten voor volwassenen,  

 Academie Schoten: inschrijvingsgeld en huur instrument, enkel indien u niet in aanmerking komt 
voor het verminderd tarief 

 Bibliotheek: alle activiteiten 

 

Partners 

 Koraal vzw 

 KIOS 

 Op Wielekes 

 Handbalclub Schoten 

 Enaxi Jeugdtoneel 

 Speelotheek Foliant 

 Ouderraad Sint-Filippus 

 Zwemclub Schoten 

 Humanistisch Verbond Schoten 

 Gezinsbond Schoten 

 Turnkring Sint-Jozef 

 Femma Schoten 

 Scouts 62e Master van Bladel 

 Chiro Antoontje 

 Jeugdhuis Kaddish 

 Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia 

 Okra Sint-Cordula 

 Wijtschotduvels 

 Judoclub Kodokan Schoten 

 Chiro Sint-Joezf Bloemendaal 

 Meisjeschiro Sint-Filippus 

 Chiro Terdonck 

 Jiu-Jitsuschool Magda De Schutter 

Akijama Schoten 

 Hobbyclub ’t Stokpaardje 

 Ideekids vzw 

 Chiro Don Bosco 

 

De meest recente lijst van partners vindt u via  https://www.schoten.be/meer-info-vrijetijdspas



 
 

Art. 1 Wie komt in aanmerking? 
Inwoners, die op datum van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente 
Schoten of in het wachtregister en die tevens woonachtig zijn in de gemeente Schoten komen in aanmerking als zij voldoen 
aan één van volgende voorwaarden: 
                1. Recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (Omnio- en WIGW-statuut); 
                2. In collectieve schuldenregeling zitten; 
                3. doorverwezen zijn door een hiervoor bevoegde instantie zoals OCMW, CAW, Koraal vzw,  … 
                 4. In het bezit zijn van een European Disability Card 

Ieder lid van het gezin dat ten laste is van de rechthebbende en op hetzelfde adres woont, heeft eveneens recht op een 
vrijetijdspas. 

Art. 2 Aanvraagprocedure 
Aanvragen gebeuren bij de dienst vrije tijd van de gemeente, via de sociale dienst van het OCMW of via Koraal vzw. Er wordt 
samen met een medewerker een formulier ingevuld. Er wordt ook een digitaal aanvraagformulier voorzien op de 
gemeentelijke website. De aanvrager brengt één van volgende bewijsstukken mee, of voegt dit bij de digitale aanvraag: 
               1. Een geldig attest van het ziekenfonds waaruit het recht op verhoogde tegemoetkoming blijkt; 
               2. een geldig attest van een schuldbemiddelaar; 
               3. een geldig attest van doorverwijzing door een bevoegde instantie zoals OCMW, CAW, Koraal vzw, … 
               4. Een kopie van de European Disability Card 

Geldig houdt in dat het attest nog geldig is op de datum van aanvraag. Eén ouder van een gezin kan voor het hele gezin 
vrijetijdspassen aanvragen voor zover deze ten laste zijn. Hiervoor moet extra worden meegebracht of bij de digitale aanvraag 
gevoegd: een bewijs van gezinssamenstelling. 

Een vrijetijdspas kan het hele jaar door aangevraagd worden maar is steeds geldig vanaf de datum van toekenning tot en met 
31 december volgend op de datum van toekenning. 

Een vrijetijdspas wordt voor de aanvrager en indien van toepassing voor elk lid van het gezin van de aanvrager op naam 
aangemaakt en heeft een unieke code. 

Voor passen uitgereikt door vzw Koraal zal vzw Koraal de nodige bewijsstukken bezorgen aan de dienst vrije tijd. 

Art. 3 Voordeel 
De vrijetijdspas is gratis en geeft een directe korting van 50 % op de effectieve kostprijs afgerond op 1 euro naar het 
dichtstbijzijnde gehele getal. De eigen persoonlijke bijdrage bedraagt dus 50%. 

De korting geldt voor deelname aan activiteiten van of inschrijvingen bij aangesloten partners. 

Per persoon kan per lopend jaar van de vrijetijdspas max. voor 200 euro bijpassingen voorzien worden (=25% van de 
gemeente). Dat wil zeggen dat de kostprijs voor de houder van de pas van alle activiteiten en inschrijvingen voor dat jaar max. 
400 euro kan bedragen (=50% van de houder). De houder van de pas moet dit zelf bewaken. Hiervoor wordt op de pas door de 
partner ingevuld welke korting is toegekend. Indien blijkt dat dit bedrag overschreden is, zullen de kosten bij de pashouder zelf 
teruggevorderd worden. 

Art. 4 Partners 

De lijst met partners wordt jaarlijks in december vastgesteld en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
op advies van het Lokaal Netwerk Vrijetijdparticipatie Schoten. De lijst is beschikbaar bij de dienst vrije tijd en raadpleegbaar 
op www.schoten.be . De eerste lijst met partners wordt uitzonderlijk op een college in de maand april 2016 vastgesteld. 

Art. 7 Betwistingen 

Alle betwistingen omtrent de toepassing van dit reglement worden door het college van burgemeester en schepenen beslist na 
advies van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Schoten. 

De aanvrager kan tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen een beroep instellen bij de toeziende 
overheid en/of bij de Raad van State. Het verzoekschrift tot vernietiging, al dan niet vergezeld van een vordering tot schorsing, 
dient aangetekend te worden verstuurd. De modaliteiten en de te volgen procedure en termijnen zullen worden vermeld in de 
kennisgeving van de beslissing van weigering. 


