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Wat is de Vrijetijdspas?
De pas geeft je 50% korting op lidgelden en activiteiten die
georganiseerd worden door lokale sportclubs, jeugdorganisaties,
het stadsbestuur en het sociaal huis:
• lidgelden jeugdorganisaties en sportorganisaties
• sportkampen in Gistel
• zomerkampen van de jeugdverenigingen
• speelpleinwerking de Speelvogel
• buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem
Het pasje kan aangevraagd worden voor alle familieleden van het
gezin. Het individuele pasje is 1 jaar geldig vanaf datum van uitgifte.

Wie heeft recht op een Vrijetijdspas?
Je bent een inwoner van Gistel die het financieel moeilijk heeft. In een
gesprek met de sociale dienst van het sociaal huis wordt je leefsituatie
bekeken (inkom, gezinssituatie,...). Op basis daarvan beslist de sociale
dienst als je in aanmerking komt.

Welke verenigingen werken mee aan dit initiatief?
Het stadsbestuur, OCMW Gistel en talrijke jeugd- en sportorganisaties
werken aan dit initiatief mee samen met de sportraad, de jeugdraad en
de St.-Vincentiusvereniging.
Alle diensten en organisaties die het logo van deze folder gebruiken op
hun website of drukwerk werken mee aan de Vrijetijdspas.
Voor de sport – en jeugdorganisaties die het sociaal tarief toepassen
kun je terecht op www.sportgistel.be en www.jeugdgistel.be.

Hoe een pas aanvragen?
Sociaal Huis OCMW Gistel • Bruidstraat 1 • 8470 Gistel
T 059 27 06 57 • E sociaalhuis@ocmwgistel.be
Sport- en jeugddienst AC • Heyvaertlaan 18 • 8470 Gistel
T 059 27 02 17 • E sport@gistel.be
BKO de Zonnebloem • P. Gernaeystraat 2 • 8470 Gistel
T 059 80 25 19 • E dezonnebloem@ocmwgistel.be
Breng mee:
• je identiteitskaart, KIDS-ID of verblijfskaart
• recent bewijs van inkomen of laatste aanslagbiljet van belastingen

