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Wie zijn wij ? 

   

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantieaan-
bod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen.  

Het is voor iedereen belangrijk om eens in een andere omgeving te zijn, om de batterijen terug op 
te laden en tot rust te komen. Op vakantie gaan is een psychologisch duwtje in de rug   

Onderzoek geeft aan dat voor meer dan 330.000 Vlamingen met vakantie gaan - hoe kort en be-
scheiden ook 

 

onbetaalbaar is. Omdat vakantie een basisrecht is en het mensen terug onder de 
mensen brengt, ijvert het Steunpunt Vakantieparticipatie voor een betaalbaar vakantieaanbod. 
Voor iedereen.  

Het Steunpunt vakantieparticipatie:  

 

werkt mee aan een sociaal toeristisch beleid 

 

gaat op zoek naar toeristische partners met een sociale visie 

 

voert gerichte promotie naar mensen met een laag inkomen 

 

organiseert vorming voor sociale en toeristische partners 

 

bemiddelt voor vakanties op maat 

 

organiseert evaluatie, overleg en uitwisseling om de werking te optimaliseren 

 

verkent de internationale context en legt hier contacten  

Het is belangrijk dat de sociale tarieven enkel gebruikt worden door de mensen met financiële  
beperkingen.  
Daarom vervullen sociale organisaties een belangrijke rol als tussenpersoon. 
De Europese armoedegrens geldt als norm, maar ook andere factoren als ziektekosten, schulden-
last , worden in aanmerking genomen.  

Vakantiegangers kunnen via een sociale organisatie, maar ook rechtstreeks via het steunpunt in-
gaan op het aanbod. Inschrijfprocedures verlopen vooral digitaal, maar wie geen toegang heeft tot 
internet kan ook nog steeds via alle andere kanalen terecht bij het steunpunt.  

Inlichtingen :   

PWO vzw :   info@pwo-wetteren.be    GSM : 0494 219 213 
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Jaar Aantal  
Toeristen 

Dag- 
uitstappen 

Individuele 
Vakanties 

Groeps  
Vakanties 

Georgani-
seerde  

Vakanties 

2001 752 = - - - 752 

2002 2259 = 170 412 107 1570 

2003 9860 = 6500 526 718 2116 

2004 16 339 = 12 629 774 503 2433 

2005 20 853 = 14 865 1567 1238 3183 

2006 20 632 = 13 926 1887 1341 3478 

2007 50 980 44 523 1910 1693 2854 

Resultaten

  

Onderzoek geeft aan dat voor meer dan 330.000 Vlamingen met vakantie gaan - hoe kort en beschei-
den ook 

 

onbetaalbaar is. Omdat vakantie een basisrecht is en het mensen terug onder de mensen 
brengt, ijvert het Steunpunt Vakantieparticipatie voor een betaalbaar vakantieaanbod.  
Voor iedereen. 
Aantal Vlamingen dat het Steunpunt reeds bereikt heeft per jaar:  
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Wie komt in aanmerking

  

Het Steunpunt Vakantieparticipatie streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te laten proeven van 
een dagje uit, een weekend of een vakantie. Het aantal organisaties, toeristische attracties en va-
kantiehuizen die bereid zijn een sociaal tarief voor deze doelgroep te hanteren, is al behoorlijk uit-
gebreid. 
Het aanbod is bedoeld voor alle mensen die omwille van financiële beperkingen niet op vakantie of 
daguitstap kunnen gaan. Om er zeker van te zijn dat de sociale tarieven in de juiste handen terecht 
komen, is een screening noodzakelijk. Deze screening gebeurt op basis van inkomen, rekening hou-
dend met bijkomende omstandigheden (schulden, medische kosten)  

Ben je aangesloten bij een sociale organisatie (bijvoorbeeld een OCMW, een CAW, een buurt-
vereniging...) contacteer dan je begeleider daar. De kans is groot dat je organisatie je verder 
zal kunnen helpen met een reservatie.  

Ben je niet aangesloten bij een sociale organisatie, dan kan je ook een aanvraag voor een va-
kantieverblijf doen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur het naar ons terug, sa-
men met een bewijs van inkomen (vb een kopie van een rekeninguittreksel of een kopie van 
een loonfiche).  

Op vakantie met het hele gezin, alleen of met vrienden. Zelf organiseren of intekenen op een geor-
ganiseerde vakantie. Een dag, een weekendje, een midweek of langer... iedereen vindt z n gading. 
Jaarlijks verschijnen er 2 lijvige vakantiegidsen met het aanbod daguitstappen en individuele vakan-
ties. Deze zijn samen met de groepsvakanties en georganiseerde vakanties terug te vinden op deze 
website. Via een elektronische nieuwsbrief zenden we promoties en acties de wereld in. 
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* Uitleg berekening:       

Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar: +  430 optellen (nl. de helft van de maanddrempel voor alleen-
staanden) 
Per extra kind (onder 14 jaar): +  258 optellen (nl. 30% van de maanddrempel voor alleenstaanden)   

Bron: Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS) van de Universiteit Antwerpen, basis van berekening: European Union Statistics 
on Income and Living Conditions 2006 (EU-SILC) 

Armoedenorm

  

Het inkomen, waarmee de armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle netto-inkomsten  
(loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur ) per jaar of maand. 
Gezin = één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn  
(al dan niet met familieband) vormen een gezin.  

Huishouden bestaat uit: 
Armoededrempel * 

(op basis van maandinkomen) 

Alleenstaande  860 

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar  1.290 

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind  1.548 

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen  1.806 

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen  2.064 

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind  1.118 

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen  1.376 



Info Steunpunt vakantieparticipatie 

                            
                   Open op ...   

Bobbejaanland BVBA 
Olensteenweg 45 
2460 Lichtaart-Kasterlee 
tel 014 55 78 11  
www.bobbejaanland.be

           
Bobbejaanland B.V.B.A.

  

Bobbejaanland is één van Europa's populairste pretparken!  
Met meer dan 50 attracties, waarvan heel wat overdekt, is dat natuurlijk geen toeval.  
Je bent vast ondersteboven van de duizelingwekkende thrillride zoals de Sledge Hammer, de 25 m  
vrije val van de Typhoon of de vlijmscherpe bochten van de Dreamcatcher.  
En dan hebben we de dolle waterpret van de Banana Battle nog niet vermeld, de nieuwe attractie van  
vorig jaar. Meer dan genoeg om je geen seconde te vervelen, dus.  
En aangezien er zoveel te beleven valt, hoef je ook nergens lang aan te schuiven.  

Maar dé reden om dit seizoen eens naar Bobbejaanland af te zakken is natuurlijk de gloednieuwe en  
spectaculaire King Kong. En dat is niet zomaar een nieuwe attractie, het is een wereldprimeur!  

                

Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

         normaal tarief       jouw tarief      

INDIVIDUEEL            

tot 3 jaar  gratis  gratis   

vanaf 3 jaar   31 

   

19 

  

http://www.bobbejaanland.be
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                         Open op .    

Plopsaland De Panne 
De Pannelaan 68 
8660 De Panne  
058 42 02 02  

Plopsaland De Panne

   

Neem plaats en hap nog één keer naar adem voor je in 2 seconden een snelheid van 90 km/u bereikt

 

In 2009 kan je overkop in Plopsaland De Panne met Anubis!  
Tijdens de 3 loopings zal de adrenaline door je aderen stromen. 
Zorg samen met Mega Mindy voor een spetterend waterspektakel in de Jetski Ride,  
duik met de SuperSplash in de Piratenbaai of zing en swing tijdens de show van je favoriete Studio 100 
Je Plopsa-vriendjes trappelen van ongeduld om samen met jou het begin van een nieuwe magische dag 
vol verrassingen te vieren!   

              

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

     

normaal tarief     jouw tarief     

INDIVIDUEEL          

< 85 cm  gratis  gratis   

85 cm en < 1 m  6 

  

6     

> 1 m  27 

    

16   
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  Planckendael

  

Wil je met je vrienden een leuke dag beleven? Dat kan in Planckendael. Je kan er in de bomen hangen, 
op 14 meter boven de grond. Of misschien neem je liever even het vlot van Afrika naar Oceanië? Mid-
den in de natuur beleef je er een unieke dag. En onze dieren worden beter van jouw bezoek, want de 
inkomsten dragen bij aan ons wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt in Planckendael zelf, maar ook 
in de natuur. Daardoor leren we steeds meer over onze dieren. We kregen er zelfs al een prijs voor. 
Uiteraard kan je zelf ook heel wat te weten komen over de natuur en onze dieren, zodat je nadien met 
al die nieuwe weetjes wat indruk kan maken op je lief of vrienden

 

Dat deden zelfs de Romeinen lang geleden al. Ok, ok, Planckendael heette toen nog niet Planckendael 
en er liepen nog geen neushoorns, bizons en hyena s rond, maar hun nederzetting groeide wel uit tot 
een uniek dierenpark met veel ruimte voor avontuur en ontdekking.  

Als de natuur je roept, dan moet je wel antwoorden. Kom gauw naar Planckendael en beleef een 
avontuurlijke dag met je vrienden.  

  

normaal tarief   

 

jouw tarief   

 

INDIVIDUEEL            

 

tot 3 jaar 

 

gratis 
gratis 

 

van 3 tot 11 jaar  

 

13,5 

   

5 

   

vanaf 12 jaar  

 

18,5 

  

5 

  

senioren (vanaf 60 jaar)  

 

14,5 

 

5 

  

GROEPEN (vanaf 15 pers)           

 

tot 3 jaar 

  

gratis 

 

gratis 

 

van 3 tot 11 jaar 

 

10,5 

 

5 

  

vanaf 12 jaar 

 

15,5 

 

5 

   

senioren (vanaf 60 jaar)  

 

11,5 

 

5 
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Bellewaerde Park

   

Het zit in de familie! 
In Bellewaerde Park is het één grote familiegebeurtenis! De natuur, de dieren, de opwindende at-
tracties voor klein, groot en nog groter: er is voor ieder wat wils!  
Of het nu bij de splash van de Niagara, in de loopings van de Boomerang, in het dierenpark, in de 
fonteinen van El Volador of in het KidsPark is, iedereen voelt zich hier meteen thuis!  

                

Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Bellewaerde Park 
Meenseweg 497 
8902 Ieper 
tel 057 46 86 86  
www.bellewaerdepark.be

 

         

 

normaal tarief   

 

jouw tarief   

 

INDIVIDUEEL 

     

tot 1 meter 

 

gratis 

 

gratis  

 

tussen 1 meter en 1,40 meter 

 

23,00 

  

13,5 

  

vanaf 1,40 meter  

 

27,00 

  

13,5 

  

senioren 

 

22,5 

 

13,5 

  

GROEPEN (vanaf 20 pers) 

     

alle leeftijden 

 

18,5

 

13,5 

  

senioren  

  

13,5 

 

13,5 

 

http://www.bellewaerdepark.be
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Studio 100: Plop en het bezoek van Pinki (NIEUW!)

  

Het bezoek van Pinki  

Er is een raar pakketje aangespoeld bij onze kaboutervrienden: een grote kist en niemand 
weet van wie deze komt!  

Als plop de kist opent, blijkt Pinki erin te zitten; hun pinguïnvriendje van de Zuidpool...  

Met alle mogelijke middelen proberen ze Pinki weer terug te sturen, maar of dat gaat lukken...  

Het belooft weer een spannende show te worden vol grappen en grollen van de kabouters en 
natuurlijk met alle leuke kabouterhits.  

Hasselt: van 24/01/2009 tot 25/01/2009 
Oostende: van 23/02/2009 tot 24/02/2009 
Antwerpen: van 26/02/2009 tot 28/02/2009 

Grenslandhallen 
Gouv. Verwilghensingel 70 
3500 Hasselt  

Kursaal Oostende 
Monacoplein 
8400 Oostende  

K. Elisabethzaal 
Koningin Astridplein 26 
2018 Antwerpen  

Let op! Deze 

prijzen zijn exclusief

 

verzendings- en reservatiekosten.   

normaal 
tarief  

jouw tarief  

categorie 1  20 

  

12 

  

categorie 2  16 

  

10 

  

categorie 3  12 

  

8 
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Jeugdherberg De Veurs 
Komberg 38 
3790 Sint Martens Voeren  
www.jeugdherbergen.be

  
Jeugdherberg De Veurs

  
De Voerstreek heeft een prachtig golvend landschap, een overvloed aan natuurschoon, rustige dorpjes en wat kastelen 
en grote hoeven in brede valleien met weilanden en bossen.  
Voor wandelaars en fietsers zijn er tal van mogelijkheden om vanuit de jeugdherberg de  
mooiste hoekjes van de streek te verkennen. Omdat de bezienswaardigheden vaak vrij ver weg zijn,  

Adres 

Wanneer geldig? 

http://www.jeugdherbergen.be
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Jeugdherberg De Wullok

  
Jeugdherberg De Wullok is een aangenaam verblijfcentrum aan de rand van Blankenberge met veel 
speelruimte voor kinderen. Het huis is gezellig ingericht en je kan er zelf koken. Jeugdherberg  
De Wullok ligt op 10 minuten van het centrum en op 20 minuten te voet van het strand en de zee.  

 

Jeugdherberg De Wullok 
Ruiterstraat 9 
8370 Blankenberge  
www.jeugdherbergen.be

   

tussen 18 juli en 14 augustus 

Adres 

Wanneer geldig? 

                      

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

http://www.jeugdherbergen.be


Vakantiecentrum Reigersnest

  

In Reigersnest valt er veel te beleven. Het Vakantiecentrum organiseert activiteiten voor jong en oud. 
Sint-Idesbald is een ideaal vakantieoord om te herademen. Men vindt er brede zandstranden, uitge-
strekte duinengebieden en weidse polderlandschappen, naast ongerepte natuurreservaten.  

 

Vakantiecentrum Reigersnest 
Prins Boudewijnlaan 39 
8670 Koksijde-Sint-Idesbald  
www.gezinsbond.be

   

van 3 tot 10 juli 
van 21 tot 28 augustus 

Adres 

Wanneer geldig? 

                      

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
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http://www.gezinsbond.be


Rodekruisvakanties

  

Al 19 jaar organiseert de vzw Rodekruisvakanties vakantiekampen voor kinderen uit gezinnen in ar-
moede. Via de plaatselijke Rode Kruisafdelingen schrijven we kinderen in. De afdeling helpt ook met 
het vervoer en met andere praktische problemen. Op onze kampen staan sport, spel en ontspan-
ning centraal. We voorzien extra veel begeleiding (1 vrijwilliger per 2 kinderen) zodat elk kind zo-
veel mogelijk individuele aandacht krijgt. Onze kampen zijn voor kinderen die nog thuis wonen.  
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vakantie voor personen met een kleine portemonnee  

Aanvraagformulier daguitstap 
[LET OP: De reservatie is enkel geldig als dit formulier VOLLEDIG is ingevuld!]  

Gegevens daguitstap  

Naam van de daguitstap ......................................................................................................................... 
Datum van het geplande be-
zoek ......................................................................................................................... 
Uur van aankomst ......................................................................................................................... 
Aantal personen ..................... volwassenen of kinderen ouder dan 12 jaar 
..................... kinderen onder 12 jaar   

Gegevens gezin  

Naam gezinshoofd ......................................................................................................................... 
Adres ......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
Telefoon ......................................................................................................................... 
Mailadres  ...................................................................................................................................... 
Gelieve een bewijs van jouw gezinsinkomen en een attest van gezinssamenstelling toe te voegen. 
Als bewijs van inkomen stuur je een kopie van de belastingaangifte of van je OMNIO-statuut naar ons 
op. Een loonfiche is eventueel ook mogelijk. 
Een medewerkster/medewerker van het Steunpunt Vakantieparticipatie zal contact met je opnemen.   

Opmerkingen 
..........................................................................................................................................................................
..... 
..........................................................................................................................................................................
..... 
..........................................................................................................................................................................
..... 
..........................................................................................................................................................................
..... 
..........................................................................................................................................................................
.....   
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