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de pas die j a zegt 
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Elke Euro telt!

  
Voor mensen met een klein inkomen zijn cultuur en vrijetijdsactiviteiten vaak 
te duur. 
Toch zijn het zwembad, Speelplein Berenbos, Sporthal, de bibliotheek, de 
speelpleinwerking,  er voor iedereen.  

Voor iedereen? Neen, als de centen alleen dienen om te (over)leven. Mensen 
met een beperkt inkomen, de zwakkeren onderons missen heel wat van het 
sportieve en culturele leven dat Wetteren te bieden heeft.. 
Als je het financieel moeilijk hebt  is je vriendenkring beperkt , sociaal  engage-
ren lukt  (bijna) niet meer. 
Om die redenen willen wij werken aan een pas die mensen/gezinnen met een 
beperkt inkomen de kans geeft hun isolement te doorbreken. 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het beter  met een ruim aanbod te 
starten. Socio

 

culturele en sportieve diensten van de gemeente Wetteren als 
ook de privé markt zullen aangeschreven worden om hier aan mee te werken .  

We vertrekken vanuit de 2 volgende punten:  

1. Toegankelijkheid bevorderen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroe-
pen door de bestaande socio-culturele organisaties zoveel mogelijk open 
te stellen   

2     Integratie en participatie van de armsten op socio-cultureel vlak       
    bevorderen, zodat ze hun isolement kunnen doorbreken  

Als we deze stellingen meenemen bij iedere twijfel, om al of niet te starten met 
een pas, is de kans groot dat je in de toekomst mensen met een beperkt inko-
men mag verwelkomen. Wij zijn er ons ook van bewust dat dit alles zal moeten 
groeien en de nodige kansen krijgen om zich te ontplooien.   

De PAS word uitgewerkt door de gemeente, OCMW en verenigingen die als 
doelstelling hebben mensen te participeren zoals vermeld in punt 1 en 2.  

Elk gezinslid krijgt een persoonlijke pas , die een heel jaar geldig blijft.  

Personen die in het bezit zijn van een pas worden regelmatig op de hoogte ge-
bracht van het aanbod en krijgen een overzicht van de komende  
activiteiten.    

Om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken wordt er geopteerd om scholen in te 
schakelen.   

De PAS is gratis.   
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Voor Wie? 

  
Iedereen met een laag of bescheiden inkomen en die in Wetteren of in 
een deelgemeente woont kan de PAS aanvragen.   

Aan bepaalde criteria moet voldaan worden:  

Iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of het 
OMNIO-statuut in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring en die maximaal 1 woning bezit (met een nietgeïndexeerd K.I. 
dat niet hoger is van  1.200 +  172 per persoon ten laste) en die 
woning ook bewoont  

Iedereen die kan aantonen dat het belastbaar gezinsinkomen niet 
hoger is dan 14.337,94 euro + 2.654,33 euro per persoon ten laste, 
en die maximaal 1 woning bezit (met een niet-geïndexeerd K.I. dat 
niet hoger is van  1.200 +  172 per persoon ten laste) en die wo-
ning ook bewoont  

Iedereen met een bescheiden inkomen en hoge schuldenlast en die 
een attest kan voorleggen van het OCMW, het CAW-Waasland of 
een schuldbemiddelaar waaruit blijkt dat de aanvrager budgethulp 
krijgt om zijn/haar schuldenlast te verminderen en die maximaal 1 
woning bezit (meteen niet-geïndexeerd K.I. dat niet hoger is van        

1.200 +  172 per persoon ten laste) en die woning ook bewoont     

Iedereen heeft recht op de  JA - pas 

School 
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De pas die JA zegt.

  
Wie in het bezit is van de PAS kan deelnemen aan verschillende activiteiten 
aan sterk verminderde prijzen.  

Zoals reeds vermeld (pagina 2) zullen wij  trachten een zo n ruim mogelijke 
variatie aan te bieden. Hoe groter en gevarieerder het aanbod  hoe meer 
kans op slagen.  

Als we de PAS bekend maken via de school zal de doelgroep het vlugst/best 
bereikt worden.  

Jongeren onderons gaan de dag van vandaag gemakkelijker om met een 
pas . Ze zijn er mee vertrouwd en kennen het aanbod . Ze hebben voor elke 
activiteit een pas bij de hand.   

Enkele voorbeelden:  

Schoolpas  
Bibliotheek 
GO pas 
Studentenpas 
BUZZY pazz     

Ze wisten niet beter...   

 

Eu 

 

Alleen 
de JA-
PAS 
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Wat kan je bijvoorbeeld doen met de PAS?

  
Zoals eerder vermeld geeft de PAS je een fikse korting op inkomgelden, 
abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd wor-
den door het gemeentebestuur, lokale verenigingen of sociale organisaties.  

DE WARANDE 
Openluchtzwembad  
Overdekt zwembad 
Zwemles kinderen 
Zwemles volwassenen 
Watergewenning  
Enz ...  

SPORTHAL De Warande 
Sportkampen 
Sport overdag 
Fitness 
Alle sporttakken mee opnemen.  

Voetbalkampen   

Musea  

Grabbelpas   

Openbare bibliotheek  

Muziek en teken academie  

Cultuurcentrum CC NOVA 
Theater 
Muziek  
Film  

Kinderopvang   

School       
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Tarieven enkele VOORBEELDEN.

  
Sport  

Badminton, en stepaerobic, fitnesstraining, BBB (figuurtraining)  
16 EUR,  pas 4 EUR voor 10 lessen.  

Turnen en recreatie voor 55-plussers - 12 EUR en turnen/omnisport voor per-
sonen met een handicap 

8,00 EUR, pas 4 EUR voor 10 lessen.  

Leren tennissen  
32,00 EUR, pas 5,50 EUR voor 10 lessen  

Cultuur  

Als we bv. een een voorstelling hebben met als toegangsprijs 12 euro wordt dit:  

de betrokkene betaalt 1,25 euro (met pas) 
de inrichter laat het aan halve prijs (= betaalt 6 euro) 
Federale  of Vlaamse overheid (= 4,75 euro)  

Voor langer lopende cursussen (bv. sport, muziek, dans, ) geldt een andere rege
ling.  Daar worden de kosten als volgt verdeeld:  

de betrokkene betaalt 1/4 (met pas) 

 

vb. cursus van 36 euro à 8 euro 
de inrichter laat het aan 1/2 prijs (= 18 euro)  
Federale  of Vlaamse overheid  past het verschil (1/4) bij aan de inrichter (= 8 euro)   

Grabbelpas Gratis  

Bibliotheek Gratis  

Tekenacademie   

Jongeren  
60 euro, Pas 1/4 = 15 

 

Volwassenen 
184 euro, Pas 1/4  = 46 

      

Muziekschool  

Jongeren  
55 euro , Pas  1/4 =  13.50 

 

Volwassenen  
179 euro, Pas 1/4 = 45 
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Wie betaalt ?   

Uitspraak.    

ze moeten al niet gaan werken voor hun centen en willen nog gratis gaan 
zwemmen ook 

  
Deze uitspraken worden soms onterecht gebruikt. Mensen zijn niet of 
weinig op de hoogte van wat is nu armoede? . Uitleggen aan mensen dat 
armoede meer is dan geen geld  hebben is niet zo evident. Als je erin 
slaagt krijg je vaak het volgende te horen  
Tja , als je het zo bekijkt dan ben ik ook arm ...

  

Een PAS krijg je gratis. Deelnemen aan bepaalde activiteiten niet. 
Als je in het bezit bent van een PAS wordt 1/4 van de prijs aangerekend.  

Wie past bij ?   

Middelen: Fonds(en) cultuurparticipatie  

Federaal fonds: via POD Maatschappelijke Integratie, rechtstreeks aan  
    het OCMW, jaarlijks aan te vragen. 

Vlaams fonds: via gemeenten of samenwerkingsverbanden, mits een 
    afsprakennota vrijetijdsparticipatie  

Verdeelsleutel:   

Gebruikers: minimum 20% 
OCMW/gemeente 
Eventueel ook de aanbieders van activiteiten    
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Schoolkosten en Cultuurparticipatie   

1.Interesse vanuit de scholen  

Vermijden van niet-participatie van kinderen in kansarmoede  
Vermijden van onbetaalde schoolrekeningen  

2.Preventieve maatregelen  

Vlaamse overheid Schooltoelagen Verhoging werkingsmiddelen 
gekoppeld aan maximumfactuur Sensibiliseringkosten bewust 
schoolbeleid  

Lokale overheid de PAS als sluitstuk 
Gekoppeld aan sensibiliseringkosten bewust schoolbeleid  

3.De PAS in school is ook een stimulans  

De school heeft hoe dan ook een aanbod rond cultuur en sport, en bereikt 
hoe dan ook alle kinderen en jongeren 
De school maakt de pas bekend bij kinderen en ouders, zodat de kans gro-
ter wordt dat er ook buitenschools gebruik van gemaakt wordt.  

4.Concrete werking  

Verdeelsleutel: gebruikers 25% -scholen 25% -OCMW 50% 
Activiteiten: 1 of 2 dagdelen 
Toeleiding & informatie: scholen in samenwerking met OCMW  
Belang van discretie op school! 

JA - PAS                      

                               Aanvraagformulier 
Informatie en aanvragen bij:

 

PWO vzw                                 Sociaal Huis Wetteren  
Stooktewegel 17  te 9230 Wetteren              Scheldedreef 52 te 9230 Wetteren  
0494 495 196                 09 365 73 73    FAX 09 365 73 71 
info@pwo-wetteren.be

  

                             sociale.dienst@ocmw-wetteren.be

  

www.pwo-wetteren.be

         

maandag van 9u tot 11u                 iedere voormiddag 9u tot  12u 
woensdag van 9u tot 11u         
vrijdag van 11u tot 14u        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(naam van de ouder) wenst na te gaan of zijn/haar gezin recht 
heeft op een JA-PAS.  

. (naam van de school)  

http://www.pwo-wetteren.be
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Waar doe ik mijn aanvraag?   

PWO vzw  
                                 
Stooktewegel 17  te 9230 Wetteren  
              
0494 495 196     

              
info@pwo-wetteren.be

  

                              
www.pwo-wetteren.be

         

maandag van 9u tot 11u                        

woensdag van 9u tot 11u           

vrijdag van 11u tot 14u    

Sociaal Huis Wetteren  

Scheldedreef 52 te 9230 Wetteren  

09 365 73 73    FAX 09 365 73 71  

sociale.dienst@ocmw-wetteren.be

   

elke voormiddag van 9u  tot 12u   

http://www.pwo-wetteren.be
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Een PAS. En nu?     

Begeleiding  en opvolging blijft zeker nodig: er is niet alleen een financiële 
drempel maar laaggeletterdheid, statusverlegenheid, gebrek aan kennis 
van cultuur

  

Om die redenen kunnen mensen afhaken om geen gebruik te maken van 
een pas.  

Zoals vermeld op pagina 2 zullen alle bezitters van de PAS per kwartaal een 
nieuwsbrief ontvangen met het aanbod en de komende activiteiten in ver-
meld.  

De PAS is een persoonlijk instrument en kan niet doorgegeven worden aan 
derden. Op iedere pas staat duidelijk naam en adres. De PAS is voorzien 
van een pasfoto.  
De dienst die de PAS verdeeld plaats zijn handtekening. 
De PAS krijgt een opvolgnummer.  

De PAS is gratis ! Voor een pasfoto kan de dienst zelf een foto nemen,  
Scannen of uploaden.  

Nadat de PAS is afgewerkt wordt ter bescherming een plastiek hoesje mee-
geleverd.    

Voorbeeld     

de pas die j a zegt 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

