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Vrijetijdsbubbels in de zomer - bepalingen en procedure 
VRIJUIT (voorheen Fonds Vrijetijdsparticipatie) maakt cultuur- en sportevenementen 
betaalbaar voor mensen met een beperkt budget. Jaarlijks bezorgen we samen met onze 
partners en lidorganisaties zo’n 20.000 mensen een fijne dag of avond. Want ook wie 
het minder breed heeft, verdient het om vrijuit te ontdekken, ontmoeten en genieten. 

Wie we zijn en hoe we werken lees je op www.vrijuit.nu 

 

 

 

Waarom deze campagne?  
Voor mensen met een beperkt budget is het niet vanzelfsprekend om de zomervakantie op een 
ontspannende en leuke manier in te vullen. De coronacrisis maakt dat nog moeilijker. In een normaal 
jaar maakt VRIJUIT tientallen festivals en concerten betaalbaar voor mensen met een beperkt budget. 
Dat zit er deze zomer niet in, toch niet op volle kracht. Daarom zoeken we partners om onze leden 
een alternatief aan te bieden.  

Onze leden zijn verenigingen, organisaties en voorzieningen die werken voor en met mensen met een 
beperkt budget. Op www.vrijuit.nu lees je wie onze leden zijn.  

De verschillende en steeds wijzigende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan maken het voor iedereen moeilijk om ver vooruit te plannen. Toch vinden we het belangrijk om 
door te zetten. Uit een bevraging van onze leden leren we dat ze op zoek zijn naar partners die kleine, 
veilige vrijetijdsbubbels kunnen opzetten van 3 tot 5 dagen, in hun gebouwen of dicht bij hen in de 
buurt.   

We zijn op zoek naar cultuur-educatieve organisaties, jeugdwerkorganisaties, socio-culturele 
werkingen, sportaanbieders, kunstenaarscollectieven... organisaties of individuen die zo een 
vrijetijdsbubbel kunnen opzetten en begeleiden. Als partner van VRIJUIT brengen we je in contact met 
onze leden en komen we tussen in de kostprijs van je vrijetijdsbubbel.  
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De tussenkomst van Vrijuit 
VRIJUIT werkt standaard volgens het principe van solidaire kostendeling. We hanteren een vork van 
20-40-40: 20% procent van de kostprijs wordt gedragen door het lid, 40% door de partner en 40% 
door VRIJUIT. Omwille van corona wijken we af van die vork. Wel houden we vast aan het principe 
van solidaire kostendeling. Hoe werken we? 

Onze leden dragen 20% van de kostprijs van de vrijetijdsbubbel. VRIJUIT komt tussen voor een 
maximum van € 1.300 (exclusief BTW en vervoersonkosten) voor een vrijetijdsbubbel van minimum 
3 dagen (6dagdelen) en maximaal 5 dagen (10 dagdelen).  

Als de kost van de vrijetijdsbubbel hoger is dan € 1.560 wordt het moeilijker voor onze leden om je 
aanbod te boeken. Je kan aanbod met een hogere uitkoopsom aanbieden. Dan draag je als partner 
ook een deel van die kost. Je houdt daar best rekening mee.  

De richtprijs Vb.1 Richtprijs vrijetijdsbubbel € 1.560 
- Lid betaalt: € 260 
- Tussenkomst VRIJUIT: € 1.300 
- Eigen inbreng als partner: € 0 
 

Lager dan de richtprijs Vb.2 - Je vrijetijdsbubbel kost € 800 
- Lid betaalt: € 160 
- Tussenkomst VRIJUIT: € 640 
- Eigen inbreng als partners: € 0 
 

Hoger dan de richtprijs VB.3 - Je vrijetijdsbubbel kost € 2.300 
- Lid betaalt: € 460 
- Tussenkomst VRIJUIT: € 1.300 
- Eigen inbreng als partner: € 540 
 

 

Jouw vrijetijdsbubbel 
Hoe moet jouw vrijetijdsbubbel er uit zien? Veel is mogelijk. We leggen de klemtoon op ontdekken, 
ontmoeten en genieten. We vinden het belangrijk dat het vrijetijdsaanbod wordt afgestemd op 
maat van onze leden. Vooraleer je aanbod te boeken, zullen onze leden je daarvoor contacteren. Is 
er een match, dan zoeken jullie een gepaste datum en wordt het aanbod geboekt.   

Bepalingen 
- Het aanbod is gericht op vrijetijdsbeleving: ontdekken, ontmoeten en genieten. Dus geen schoolse cursussen of 

lezingen.  
- Het aanbod is gericht op kleiner groepen, maximaal 20 personen van één lidorganisatie. Bij de uitwerking van het 

aanbod wordt er rekening gehouden met de coronamaatregelen, vastgelegd in het draaiboek van de sector 
waartoe de lidorganisatie behoort. De voorzorgsmaatregelen worden tussen de lidorganisatie en de partner 
afgesproken. 

- Het aanbod kan halve dagen of hele dagen omvatten. Het aanbod duurt minstens 3 (6 dagdelen) en maximum 5 
dagen (10 dagdelen).  

- Het aanbod is zonder overnachting.Het gaat door in de gebouwen van het lid of in de directe omgeving.  
- Het aanbod wordt opgezet tussen 14/06/21 en 17/09/21.  
- Het aanbod wordt opgezet en begeleid door de partner. Het aanbod wordt afgestemd op maat van de 

lidorganisatie, in samenspraak met de lidorganisatie. Onze leden staan in voor de omkaderende begeleiding.  
- Indien de coronamaatregelen wijzigen, waardoor het niet meer mogelijk is de vrijetijdsbubbel op het geplande 

tijdstip te laten doorgaan, wordt er eerst tussen partner en lidorganisatie naar andere data gezocht in periode 
14/06/21-17/09/21. Indien geen nieuwe datum gevonden wordt, annuleren we de overeenkomst.   

- In bovenstaand geval van annulatie, vergoedt VRIJUIT de reeds gemaakte kosten van de partner. De partner dient 
de kosten te motiveren aan VRIJUIT. Na goedkeuring kunnen deze gefactureerd worden. 

- Vervoersonkosten van en naar de lidorganisatie worden vergoed aan € 0,35/km. 
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Hoe gaan we te werk? 
- De kandidaat-partner dient zijn aanbod in via het aanmeldingsformulier op de website van Demos.  
- Aanmelden kan tot uiterlijk 20/04/2021. 
- VRIJUIT bekijkt of het aanbod geschikt is. 
- Indien het aanbod geschikt is, wordt er een overeenkomst opgesteld tussen VRIJUIT en de partner. Indien het 

aanbod niet weerhouden wordt, brengen we de kandidaat-partner op de hoogte. 
 

- Na ondertekening van de overeenkomst, plaatst VRIJUIT het aanbod op haar website. Leden kunnen vanaf 
3/05/2021 het aanbod boeken. 

- Vooraleer te boeken neemt het lid contact op met de partners om de mogelijkheden en modaliteiten van de 
vrijetijdsbubbel te bespreken. Er wordt samen naar een datum gezocht. Daarna gaat het lid over tot het boeken 
van het aanbod.  
 

- Enkel organisaties die lid zijn van VRIJUIT kunnen het aanbod boeken. 
- Wanneer een organisatie het aanbod boekt, brengen we de partner op de hoogte van de boeking. Daarna neemt 

de partner contact op met het lid, zodat het aanbod verder op maat kan worden afgestemd. 
 

- Bij boeking van het aanbod betaalt de lidorganisatie 20% van de prijs aan VRIJUIT. 
- Na afloop van de vrijetijdsbubbel, stuurt de partner VRIJUIT een factuur voor de afgesproken prijs (100%) + BTW 

en eventuele vervoersonkosten. VRIJUIT betaalt dit binnen de 10 werkdagen aan de partner. 
- Indien de vrijetijdsbubbel geannuleerd wordt, om welke reden dan ook, laat de partner dit weten aan VRIJUIT. De 

partner informeert ook het lid.  
- In geval van annulatie door wijzigende coronamaatregelen zoals vermeld in de voorwaarden hierboven, kan de 

partner zijn reeds gemaakte onkosten motiveren bij VRIJUIT. Wanneer deze ontvankelijk zijn kan de partner deze 
factureren. VRIJUIT betaalt de onkosten binnen de 10 werkdagen aan de partner. 
 

Nog vragen?  
 

 

Contacteer: 

Annelie Slaets - Coördinator VRIJUIT 

Mobiel nummer. +32 (0)468 116  043  
e-mail. annelie@vrijuit.nu 

Annelie is er op maandag. Op dinsdag, woensdag en donderdag enkel in de 
voormiddag 


