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Subsidiereglement vrijetijdsparticipatie 
 

 
Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 23 maart 2015, gewijzigd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2020. 
 
Artikel 1 — Doel 
 
Recht op vrije tijd is een sociaal grondrecht. Ook voor mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties is het belangrijk dat zij aan vrije tijd kunnen doen, onder meer omdat 
het een manier is om aansluiting te vinden bij de samenleving, (nieuwe) vaardigheden te 
ontwikkelen en andere mensen te ontmoeten. Roeselare, als geborgen stad, wil elke 
burger de kans geven om in de vrije tijd iets leuks te doen.  
 
Dit subsidiereglement kent twee doelen: 
 

1. Stad Roeselare wil de actieve participatie van burgers in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie aan het vrijetijdsaanbod binnen de stad bevorderen. De 
Stad wil meer mensen laten deelnemen aan dit vrijetijdsaanbod door 
(financiële) drempels weg te nemen. Hiervoor geeft de stad een vrijetijdspas 
uit. Houders van deze vrijetijdspas krijgen een korting bij activiteiten die 
georganiseerd worden door de Stad, haar satellieten (ARhus, De Spil, 
Motena, STAP en SASK) of door lokale verenigingen. 

2. Dit subsidiereglement heeft daarnaast als doel mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties volwaardig te laten participeren aan culturele of sportieve 
vrijetijdsactiviteiten in groepsverband. Organisaties die werken met mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen een financiële tussenkomst krijgen 
als zij culturele of sportieve vrijetijdsactiviteiten organiseren. Op die manier 
worden drempels naar het vrijetijdsaanbod weggewerkt. 

 
Artikel 2 — Definities 
 
Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties: de theorie van maatschappelijke 
kwetsbaarheid stelt dat bepaalde bevolkingsgroepen (zoals mensen in armoede, 
personen met een beperking, …) meer dan andere riskeren om actief gekwetst te 
worden door de manier waarop onze maatschappij georganiseerd is. Deze groepen 
genieten weinig van het positieve aanbod aan informatie, vorming, hulpverlening en 
respect dat de maatschappij aan haar burgers biedt, maar worden in die contacten 
met maatschappelijke instellingen vooral geconfronteerd met de controlerende, 
sanctionerende en discriminerende aspecten. Hierdoor ontwikkelen ze weinig tot geen 
positieve sociale binding.  
 
Een vrijetijdspas: een kortingssysteem waarbij mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties over een pas beschikken en op basis daarvan een korting krijgen op 
inkomgelden, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door de 
Stad, haar satellieten of lokale verenigingen die deze korting aanbieden. Die korting 
bedraagt minimaal 50% op lid- en deelnamegelden. Voor meerdaagse activiteiten 
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waarvan de deelnameprijs meer is dan €200 wordt een minimale korting van €100 
toegekend. 
 
Vrijetijdsparticipatie is zowel ‘deelnemen’ aan vrijetijdsactiviteiten, als ‘deelhebben’ aan 
vrijetijdsactiviteiten. ‘Deelnemen’ is gebruik maken of genieten van het vrijetijdsaanbod, 
‘deelhebben’ betekent een verregaande betrokkenheid bij het aanbod (bv. als vrijwilliger 
het aanbod mee uitbouwen). 
 
Vrijetijdsactiviteiten: een activiteit uitgaande van het gestructureerde vrijetijdsaanbod bv. 
museum, theater, sportclub, jeugdwerkinitiatief, cultuurcentrum, … 
 
Artikel 3 — Voorwaarden 
 
3.1 Voorwaarden voor het krijgen van een vrijetijdspas: 

Elke inwoner van Roeselare kan een vrijetijdspas krijgen als hij een laag inkomen 
of recht op een verhoogde tegemoetkoming heeft. 
Uitzonderingen: 

o Personen (minder- en meerderjarigen), die geen inwoner zijn van 
Roeselare, maar die verblijven in een residentiële setting op grondgebied 
Roeselare met recht op een verhoogde tegemoetkoming of een laag 
inkomen. 

o Kinderen met domicilie niet-Roeselare van gescheiden ouders waarvan de 
ouder woonachtig in Roeselare recht op een vrijetijdspas heeft. 
 

Moeten niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden, zijnde een laag inkomen of 
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming: 

o Minderjarigen zonder wettig verblijf op grondgebied Roeselare. 
o Personen die in het Lokaal Opvanginitiatief of LOI op grondgebied Roeselare 

verblijven. 
o Personen die dak- of thuisloos zijn met feitelijke verblijfplaats Roeselare.  
o Pleegkinderen en pleeggasten die in een Roeselaars gezin wonen.  

 
 

3.2. Voorwaarden voor subsidie voor vrijetijdsactiviteiten in groepsverband: 
Een vereniging of een organisatie die in aanmerking komt voor het ontvangen van 
een subsidie voor vrijetijdsparticipatie moet gelijktijdig aan volgende voorwaarden 
voldoen: 

o Haar maatschappelijke zetel of secretariaat bevindt zich in Roeselare en 
meer dan 50% van de activiteiten van deze vereniging of organisatie vinden 
plaats in Roeselare. 

o De werking richt zich specifiek op mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties zoals gedefinieerd in artikel 2.  

o De doelstellingen van de vereniging of de organisatie zijn niet van 
commerciële aard.  

o Voor de leden of bezoekers is een verzekering voor burgerlijke 
aansprakelijkheid afgesloten. 

o Verenigingen of organisaties die door de aard van hun activiteiten een 
hogere kans op lichamelijke letsels hebben, dienen een verzekering 
lichamelijke ongevallen af te sluiten. Verenigingen of  organisaties die een 
eigen lokaal beheren, hebben hiervoor een brandverzekering afgesloten. 

o De vereniging of organisatie heeft een apart rekeningnummer op haar eigen 
naam. 

 
Lokale overheidsorganisaties zoals Stad en Welzijnshuis Roeselare, en de satellieten 
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De Spil, ARhus, Motena, STAP en SASK kunnen geen subsidie ihkv dit reglement 
genieten. 

 
Artikel 4 — Bedrag subsidie 
 
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe jaarlijks voorziene budget 
opgenomen in de lijst met nominatief toegekende subsidies van de beleidsnota van Stad 
Roeselare. 
 

Compensatie korting aan 
houders van een vrijetijdspas 
binnen het kaderreglement 
voor de structurele 
subsidiëring van verenigingen 
|algemene voorwaarden 

2/3e van de subsidies in kader van het Vlaamse 
Participatiedecreet 

Activiteiten in groepsverband 1/3e van de subsidies in kader van het 
Participatiedecreet (eventuele resterende 
middelen worden overgedragen naar de 
compensatie korting binnen het kaderreglement 
verenigingen). 

 
 
Artikel 5 — Aanvraagprocedure 
 
5.1 Aanvraagprocedure voor het krijgen van een vrijetijdspas 

 
- Rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming: 

o In januari wordt een vrijetijdspas opgestuurd naar alle Roeselaarse 
rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming op 1 november van het 
voorgaande jaar. De automatische toekenning gebeurt tweejaarlijks. Om zicht 
te krijgen op de identificatiegegevens van de rechthebbenden wordt door de 
Stad een gegronde aanvraag ingediend bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, 
via het systeem van de Geharmoniseerde Sociale Statuten of de zogenaamde 
bufferdatabank. In samenspraak met de Functionaris voor 
Gegevensbescherming wordt de toegang tot de bufferdatabank aangevraagd. 
In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen de 
verkregen persoonsgegevens niet worden aangewend voor andere doeleinden 
dan deze beschreven in huidig reglement. De betrokkene heeft steeds recht 
tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Bij de communicatie 
met de betrokkenen zal er dan ook vermeld worden hoe het lokaal bestuur hun 
gegevens verkregen heeft en op welke wijze deze verwerkt worden. 

o Rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming die doorheen het jaar het statuut 
verwerven of die geen vrijetijdspas verkregen hebben om welke reden dan ook, 
dienen zich te wenden tot: 

▪ Het Vrijetijdspunt (KOERS), Polenplein 15 of  
▪ Het Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10 of 
▪ VOC Opstap, Stationsplein 46 

De aanvrager legt daarbij volgende documenten voor: 
▪ Identiteitskaart; 
▪ Bewijs verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds van alle 

gezinsleden (“klevertje”). 
 

- Personen met een laag inkomen 
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o Aan de hand van een financieel screeningsinstrument, vastgesteld door 
Welzijnshuis Roeselare, wordt nagegaan hoeveel het netto beschikbaar 
inkomen is. (Vaste kosten zoals woonkost, energiekosten, 
gezondheidskosten, bewezen schuldaflossing, worden in mindering 
gebracht van het totale gezinsinkomen.). 

o Het instrument maakt op een objectieve manier zichtbaar of het 
betrokken gezin in een financieel moeilijke situatie zit. Het beschikbaar 
inkomen wordt afgezet tegen over het financieel referentiekader 
(gehanteerd binnen het screeningsinstrument en gebaseerd op een 
berekende armoedegrens vanuit het leefloon). 

o De aanvrager legt de volgende documenten voor: 
▪ Identiteitskaart; 
▪ Een recent bewijs van het gezinsinkomen (van de voorbije 3 

maanden); 
▪ Een recent bewijs van de betaalde huurprijs of maandelijkse 

aflossing van de hypothecaire lening; 
▪ Andere onkosten zoals bijv. onderhoudsgeld dat wordt betaald, 

grote farmaceutische kosten, … 
o De aanvrager kan zich uitsluitend wenden tot het Welzijnhuis Roeselare, 

Gasthuisstraat 10.  
 

- Personen die een uitzondering genieten, zijnde: 
 
Doelgroep Waar aan te vragen De aanvrager legt volgende 

documenten voor 

Personen (minder- en meerderjarigen), 
die geen inwoner zijn van Roeselare, 
maar die verblijven in een residentiële 
setting op grondgebied Roeselare met 
recht op een verhoogde 
tegemoetkoming. 

Vrijetijdspunt 
Welzijnshuis 
VOC Opstap 

Identiteitskaart 
Bewijs verhoogde 
tegemoetkoming van het 
ziekenfonds van alle gezinsleden 
(“klevertje”) 

Personen (minder- en meerderjarigen), 
die geen inwoner zijn van Roeselare, 
maar die verblijven in een residentiële 
setting op grondgebied Roeselare met 
een laag inkomen. 

Welzijnshuis Zie supra ‘Personen met een 
laag inkomen’ 

Kinderen met domicilie niet-Roeselare van 
gescheiden ouders waarvan de ouder 

woonachtig in Roeselare recht op een 
vrijetijdspas heeft. 
 

Vrijetijdspunt 
Welzijnshuis 

VOC Opstap 

Identiteitskaart; 
Als ouder zijn/haar vrijetijdspas 

of een bewijs verhoogde 
tegemoetkoming van het 
ziekenfonds van alle gezinsleden 
(“klevertje”) 

Minderjarigen zonder wettig verblijf op 
grondgebied Roeselare 

Vrijetijdspunt 
Welzijnshuis 
VOC Opstap 

De aanvraag gebeurt door een 
professionele instantie.  

Personen die in het Lokaal 
Opvanginitiatief of LOI verblijven op 
grondgebied Roeselare verblijven. 
 

Vrijetijdspunt 
Welzijnshuis 
VOC Opstap 

De aanvraag gebeurt door een 
professionele instantie.  

Personen die dak- of thuisloos zijn met 
feitelijke verblijfplaats Roeselare.  
 

Vrijetijdspunt 
Welzijnshuis 
VOC Opstap 

De aanvraag gebeurt door een 
professionele instantie. 

Pleegkinderen en pleeggasten die in een 
Roeselaars gezin wonen. 

Vrijetijdspunt 
Welzijnshuis 
VOC Opstap 

Pleegzorg West-Vlaanderen 
informeert de Roeselaarse 
pleeggezinnen over het 
systeem van de vrijetijdspas.  
De aanvrager legt daarbij 
volgende documenten voor: 
Identiteitskaart van het 



5  

pleegkind/de pleeggast; 
De brief van Pleegzorg West-
Vlaanderen.  

 
 

5.2 Aanvraagprocedure voor subsidie vrijetijdsparticipatie in groepsverband 
 
Een aanvraag wordt ingediend: 

o voorafgaand aan de activiteiten, 
o uiterlijk op 31 oktober, 
o via het aanvraagformulier dat ter beschikking gesteld wordt op de stadswebsite.  

 
Elke aanvraag omvat: 

o een korte omschrijving van de activiteit, 
o de geplande datum, 
o het verwacht aantal deelnemers (inclusief begeleiders), 
o het aantal deelnemers die in een maatschappelijk kwetsbare situatie 

verkeren,  
o de wijze van verplaatsing, 
o een begroting. 

 
Artikel 6 - Toekenningsprocedure 
 
6.1 Toekenningsprocedure voor een vrijetijdspas 
 
De aanvraag wordt afgetoetst aan de doelstelling en voorwaarden van dit reglement. 
De beslissing omtrent de toekenning van de vrijetijdspas wordt meegedeeld. 
Een vrijetijdspas kan steeds aangevraagd worden en heeft een geldigheidsduur van 2 
jaar zoals aangegeven op de pas. 
 
6.2 Toekenningsprocedure subsidie vrijetijdsparticipatie in groepsverband 
 
De aanvraag wordt afgetoetst aan de doelstelling en voorwaarden van dit reglement. 
De beslissing omtrent de toekenning van de subsidie wordt meegedeeld. 
 
- Welke activiteiten komen in aanmerking: 

o Enkel activiteiten in Vlaanderen en Brussel komen in aanmerking cf. regels 
Vrijuit (voorheen Fonds Vrijetijdsparticipatie). 

o Enkel activiteiten waarvan de verhouding minimaal 3 deelnemers uit 
kansengroepen bedraagt tegenover maximaal 1 deelnemer niet uit 
kansengroepen. 

- Welke activiteiten komen niet in aanmerking: 
o Eigen, reguliere activiteiten. 
o Het aanbod van de vrijetijdsindustrie (het zogenaamde commerciële aanbod) 

zoals festivals, concerten, bepaalde musea (subsidiëring kan via Vrijuit, zie 
www.vrijuit.nu). 

- Welke kosten komen in aanmerking: 
o Aangaande de activiteit zelf: 

▪ De toegangsprijs, reservatiekosten, kosten voor (audio)gidsen; 
▪ Het ingebrachte bedrag mag de goedgekeurde aanvraag niet 

overstijgen; 
▪ De subsidie bedraag max. 80% van de gemaakte onkosten 

(toegangsprijs, reservatiekosten, kosten voor (audio)gidsen). 20% 
van de onkosten draagt de vereniging zelf.  

o Aangaande de verplaatsing van en naar de activiteit: 

http://www.vrijuit.nu/
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▪ Bij de vervoerskeuze moet rekening gehouden worden met de 
kostprijs, de reistijd en de mobiliteit van de deelnemers. Hierbij 
wordt in principe voor de meest economische oplossing gekozen. 

▪ Er wordt een fietsvergoeding toegekend als de verplaatsing per fiets 
gebeurt van 0,15 cent per km per activiteit. 

▪ Onkosten voor openbaar vervoer worden steeds voor 80% in 
rekening genomen. 

▪ Vervoer met privéwagens of een gehuurd vervoermiddel (bijv. een 
autocar) komt  in aanmerking als kan aangetoond worden dat dit de 
meest efficiënte oplossing is. 

• Privévervoer mag aangerekend worden aan het tarief geldig 
volgens het KB houdende de algemene regeling inzake 
reiskosten van 18 januari 19651 op het moment van de 
aanvraag. 

• Voor gehuurd vervoer wordt de factuur in aanmerking 
genomen. 

• Zowel voor privé als gehuurd vervoer: 
❖ Verplaatsingen binnen een straal van 50 km worden 

aan 80% betoelaagd. 
❖ Verplaatsingen die buiten de straal van 50 km vallen 

worden aan 60% betoelaagd. 
 
Artikel 7 – Uitbetaling van de subsidie voor vrijetijdsparticipatie in groepsverband 
 
Na de activiteit vult de organisatie het financieel verslag in op basis van alle (financiële) 
bewijsstukken (o.a. factuur van de toegangsbewijzen of de toegangskaarten zelf, 
betalingsbewijs gids, trein-, tram-, bustickets, …). 
Het financieel verslag (activiteiten januari – oktober) moet volledig ingevuld na afloop van 
de activiteit ingediend worden uiterlijk op 1 november van het kalenderjaar. Op basis van 
dit financieel verslag wordt de subsidie uitbetaald na 1 november en voor 31 december 
van jaar x.  
Activiteiten die plaats vinden na 1 november van jaar x worden, indien de aanvraag 
goedgekeurd werd en een financieel verslag bezorgd is, uitbetaald in het 
daaropvolgende jaar (x+1). 
Na goedkeuring van de subsidie zal deze worden uitbetaald op het rekeningnummer 
zoals vermeld op het aanvraagformulier. 
 
Artikel 8 - Controle 
 
In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en 
aanwending van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

o de Stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van 
de subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen 
met alle middelen die zij hieromtrent nodig acht; 

o de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd 
toegekend; 

o elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan 
om eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te 
controleren. 

Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of 
gedeeltelijke terugvordering van de betrokken subsidie, alsook de toekenning van 

 
1 https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/1965-01-18%20KB_AR%202017-07-
13_reiskosten_frais%20de%20parcours.pdf 
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nieuwe subsidies opschorten. 
 
Artikel 9 – Betwistingen/beroep 
 
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de 
toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte 
tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en 
schepenen, Botermarkt  2, 8800 Roeselare. 
De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs. 
 
Artikel 10 - Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in voege vanaf 23 februari 2021, heeft een onbepaalde duur 
en vervangt de vorige reglementen met hetzelfde voorwerp.  
 

Aldus vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 14 december 2020.  


