
Samen met het verenigingsleven wil het 
lokaal bestuur werken aan een toegankelijk 

vrijetijdsaanbod. Wil jij alle kinderen en 
jongeren de kans geven om lid te worden 

van je vereniging? Word dan onze partner in 
dit nieuwe project.  



Doelstelling project 
Elk kind en elke jongere heeft het recht om deel te kunnen nemen aan 
vrije tijd. Daarom werkten we samen met Duffelse armoede- en 
vrijetijdsactoren dit partnerschap uit. We geloven dat verenigingen die 
zich in dit project engageren een verschil kunnen maken in het leven 
van kinderen en jongeren in armoede.  

ACHT ENGAGEMENTEN VOOR VERENIGINGEN 

  

  1. 
De vereniging 

duidt een 

‘aanspreekpunt 

toegankelijkheid’ 
aan.  
 

 Aanspreekpunt voor dit project voor 

de gemeente, de armoede-

verenigingen, de eigen leden en 

bestuursleden of begeleiders.  

 Neemt deel aan intervisie- en 

vormingsmomenten binnen dit 

partnerschap.  

2. 
Een aangepast, 

persoonlijk 

onthaal voor 

nieuwe 

deelnemers/leden. 
 

 Persoonlijk contact en voldoende 

uitleg geven zijn cruciaal. 

 Minimum volgende onderwerpen: 

 Praktische informatie werking 

vereniging 

 Kortingstarieven 

 Doorverwijzing naar tweedehands 

materiaal 
 Tussenkomsten mutualiteiten 
 Verwachtingen van de vereniging 

naar de deelnemer/lid toe 
 Informeren naar mogelijke 

problemen op vlak van mobiliteit, 

extra activiteiten, materiaal … 
 Aanbod sociale dienst en de 

Vrijetijdsmarkt 

 

3. 
Een regelmatige 

opvolging van 

maatschappelijk 

kwetsbare 
deelnemers. 

 Minimum: contact opnemen als 

deelnemers plots niet meer komen, 

regelmatig babbeltje met ouders of 
deelnemer.  

 



  

  

4. 
 

Een lager 

deelnametarief 

voor 

maatschappelijk 

kwetsbare 

deelnemers. 
 

 Minimum: 80% korting toepassen voor 

wie recht heeft op een verhoogde 

tegemoetkoming (vast te stellen via 

sticker mutualiteit). Het lokaal bestuur 

subsidieert de helft van deze korting.  

 Vrijheid om daarnaast ook andere 

kortingen toe te passen.  

 Verenigingen communiceren via hun 

ledenkanalen over het sociaal tarief. 

5. 

 

Gespreide 

betalingen 

mogelijk voor 
iedereen. 

 Minimum: gespreide betalingen 

mogelijk maken voor iedereen die het 

vraagt.  

 Dit is een eenvoudige maar heel 

belangrijke maatregel voor gezinnen die 

net boven de armoedegrens 

balanceren. 

6. 
Minstens één 

gratis 

initiatie/proefles 

organiseren. 

 Minimum: nieuwe deelnemers minstens 

één keer gratis laten deelnemen voor de 

inschrijving.  
 

7. 
Oog hebben 

voor de extra 

noden van de 

deelnemers.  

 Bijvoorbeeld: op vlak van mobiliteit, extra 
geldactiviteiten, uitstapjes, materiaal, enz.  

8. 
Actief 

doorverwijzen 

naar het aanbod 

van de sociale 

dienst.  

 Sociale dienst kan tussenkomen in kosten 

aankoop materiaal, extra activiteiten, enz. 

Aanbod is nog te weinig bekend.  

 Aanspreekpunt vereniging ontvangt 

hierover informatie.  



TWEE ENGAGEMENTEN VOOR HET BESTUUR 

  

  

1. 
Intervisie, vorming 

en advies op maat 

voor de partners. 

 Een startpakket met informatie bij instap 

in het project. 

 Minstens 3 intervisiemomenten per jaar 

om ervaringen uit te wisselen en het 

partnerschap te evalueren.  

 Vorming: minstens één vorming per jaar 

op maat van de betrokken verenigingen.  

 Advies op maat: continu advies mogelijk 

vanuit afdeling vrije tijd. 

2. 
Financiële 

ondersteuning in 

de kortingen die 

de partner-

verenigingen 
toepassen.  

 Voor deelnemers met recht op een 

verhoogde tegemoetkoming past het 

gemeentebestuur 40% van het lidgeld 

bij.  

 Voor andere kortingen op het lidgeld 

past het gemeentebestuur de helft bij, 

met een maximum van 40% van het 

lidgeld.  

 Voor deze financiële steun wordt een 

subsidiereglement uitgewerkt in het 

najaar van 2017 in overleg met de 

betrokken verenigingen en adviesraden. 

 De sociale dienst kan daarnaast leden 

ook tegemoetkomingen geven voor 

materiaal, uitstappen, weekends, 

kampen, enz.  

Instappen in het project? 
 Vul de engagementsverklaring in en bezorg die voor 

31/08/2017 bij het vrijetijdsloket.  

 Kort na je inschrijving ontvangt het ‘aanspreekpunt 

toegankelijkheid’ thuis een startpakket met tips en nuttige 

informatie: heel handig voor het nieuwe werkjaar.  

 Noteer alvast 21 september om 19.30 u. in je agenda: dan 

organiseren we een startmoment.  


