Reglement vrijetijdsparticipatie
Het participatiedecreet stelt financiële middelen ter beschikking om de financiële drempel tot
deelname aan vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en
volwassenen gedomicilieerd in Lendelede te verlagen. Dit vrijetijdsfonds wordt beheerd door het
OCMW van Lendelede. De uitreiking van deze tussenkomsten van het vrijetijdsfonds gaat door tot
het beschikbare budget opgebruikt is. Dit is in aanvulling van de budgetten van de sociale activering
(socio-culturele participatie en kinderarmoede) die jaarlijks al aan het OCMW worden toegekend.
Indien de vraag groter is dan het voorziene budget heeft de gemeente Lendelede geen enkele
verplichting. De aanvragen voor een tussenkomst gebeuren via een standaardfomulier.

Wie heeft recht?
De aanvragen worden toegekend indien iemand beroep doet op één of meer van de volgende
bepalingen:
-

-

-

Cliënt van het OCMW: De aanvraag tot tussenkomst van leefloontrekkers en OCMW-cliënten
gebeurt door de sociale dienst van het OCMW. Naar aanleiding van deze aanvraag voor een
tussenkomst wordt met de cliënt een gesprek aangegaan over de vrijetijdsmogelijkheden en
vrijetijdsbesteding. Het bevorderen van maatschappelijke participatie van de cliënt (en de
kinderen) staat hierbij centraal. De eindverantwoordelijkheid voor deze aanvragen ligt bij de
sociale dienst van het OCMW van Lendelede.
Cliënt van een welzijnsvoorziening: Ook welzijnsorganisaties kunnen deze tussenkomst
aanvragen. Via de organisaties bereiken we personen die zich in een maatschappelijk
kwetsbare situatie bevinden maar die niet noodzakelijk onder begeleiding vallen van het
OCMW. Deze aanvragen moeten worden gemotiveerd door de welzijnsvoorziening op het
daartoe bestemd aanvraagformulier.
Aanvragen van personen die nergens begeleiding hebben worden via een sociaal onderzoek
individueel door een welzijnsorganisatie naar hun keuze of het OCMW beoordeeld.

Op wat recht?
A. Tussenkomst in het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst, sportdienst en cultuurdienst van
Lendelede
Per persoon kan er jaarlijks een tussenkomst aangevraagd worden van 60% van de totale
kostprijs van de activiteit.

Voor de cultuurdienst kan iemand aanvragen indienen voor:
- Daguitstappen
- Film
- Dansnamiddag
- Workshops
- Cultuurprogrammatie
Voor de jeugddienst kan iemand aanvragen indienen voor:
Het gehele vrijetijdsaanbod van de jeugddienst (jaarwerking, vakantiewerking, Jakkedoe en
evenementen).
Voor de sportdienst kan iemand een aanvraag indienen voor:
- Sportkampen
- Kleuterkampen
- Yoga voor volwassenen
- Omnisport voor volwassenen
- Joggen voor beginners en gevorderden
- Wandeltocht
B. Tussenkomsten bij deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van jeugd-, sport- en
culturele verenigingen of toegangsticketten voor pretparken of festivals
Per persoon kan er jaarlijks een tussenkomst aangevraagd worden van 60% van de totale
kostprijs van de activiteit.
C. Tussenkomsten lidgelden van jeugd-, sport- en culturele verenigingen, evenals de verborgen
kosten of sociale verplichtingen (bv. eetfestijn, verkoopactie om clubkas te spijzen)
Per persoon kan er jaarlijks een tussenkomst aangevraagd worden van 60% van de totale
kostprijs van de activiteit.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier staat online ter beschikking.
Bij moeilijkheden om dit in te vullen kan er steeds beroep gedaan worden op het OCMW of een
andere welzijnsvoorziening.

Procedure
Het aanvraagformulier moet samen met de betaalde factuur bezorgd worden aan het OCMW. Bij
goedkeuring wordt er 60% door het OCMW teruggestort en dit tot uitputting van het budget.
Het OCMW van Lendelede draagt de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling en uitbetaling
van deze tussenkomsten. Voor alle geschillen is het Vast Bureau van Lendelede bevoegd.

Meer info en contact
Sociale dienst OCMW – Dorpsplein 8 – 8860 Lendelede – 051 30 34 14 – socialedienst@lendelede.be

