
OVERZICHT FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN VOOR VRIJETIJDSACTIVITEITEN 
 
 

UiTPAS in Gent  
De UiTPAS is een kaart waarmee iedereen die in Gent wil genieten van cultuur, sport en jeugdactiviteiten, 
punten spaart. Inwoners van Gent die in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming of in 
schuldbemiddeling zijn, krijgen extra korting: ze betalen maar 1 euro voor de aankoop van een UiTPAS en 
krijgen 80% korting voor deelname aan een activiteit bij een UiTPAS-organisator. 
Bekijk de website voor een volledig overzicht van alle verkooppunten: 
https://uitin.gent.be/uitpas/verkooppunten  
Om een UiTPAS met kansentarief aan te kopen moet je de identiteitskaart voor wie je de UiTPAS koopt 
meebrengen. Samen met één van de volgende attesten (mag niet ouder zijn dan 3 maanden): 

- attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 
- attest van schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding 
- attest van leefloon 

Alle info kan je vinden op www.uitingent.be/uitpas 

 
 

OCMW in Gent: Pasoa  
Personen die cliënt zijn bij het OCMW Gent en hun gezinsleden kunnen tussenkomst vragen in de kosten voor 
culturele of sportieve activiteiten of kosten voor jeugdwerk/jeugdkampen, vb: lidmaatschap sportclub, 
jeugdbeweging, inschrijvingsgeld muziek –of kunstacademie, uitzonderlijke schoolkosten (vb deelname 
bosklassen), bioscoopbezoek, tickets voor beeldende of podiumkunsten. Enkel activiteiten die in Gent 
doorgaan worden gefinancierd (met uitzondering van sport –en jeugdverenigingen met zetel in Gent). 
Opgelet: het aanbod dat in het systeem van de UiTPAS zit, kan niet meer terugbetaald worden door het 
OCMW. De tussenkomst bedraagt 100 euro per persoon en maximum 400 euro per gezin.  
 
Voor meer informatie contacteer uw maatschappelijk werker OCMW Gent.  
Contactpersoon algemeen: Ilke De Bleye, Sint Martensstraat 13, 9000 Gent, e-mail: Ilke.DeBleye@ocmw.gent  

 
 

Mutualiteiten:  
Diverse mutualiteiten hebben hun eigen voordelen. Dit gaat van een korting voor kleuterzwemmen tot 
tegemoetkomingen in het lidgeld van een sportclub of voor het inschrijvingsgeld van jeugdkampen. Als lid van 
een mutualiteit kan je enkel genieten van de voordelen die je eigen mutualiteit je aanbiedt. Let op: voor 
sommige tegemoetkomingen heb je een aanvullende verzekering nodig.  Alle info en de aanvraagformulieren 
vind je terug op de website of in de kantoren. 
 
Hieronder vind je een overzicht van alle mutualiteiten met de contactgegevens: 
• CM Christelijke mutualiteit: Martelaarslaan 17, 9000 Gent, 09 224 77 22, http://www.cm.be   
• Partena onafhankelijk ziekenfonds: Franklin Rooseveltlaan 44, 9000 Gent, 09 225 93 95  
http://www.partena-ziekenfonds.be 
• Bond Moyson: Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent, 09 333 55 00, http://www.bondmoyson.be/ovl  
• Liberale mutualiteit: Brabantdam 109, 9000 Gent, 09 223 19 76, http://www.libmutov.be   
• Vlaams & neutraal ziekenfonds: Ijzerlaan 16, 9000 Gent, 09 245 29 25, http://www.vnz.be 
• Onafhankelijk ziekenfonds: Sint-Lievenslaan  133,  9000  Gent, 050 40 54 70, http://www.oz.be 
 
Opgelet bij de hulpkas kan je niet terecht voor financiële tegemoetkomingen voor vrijetijd, je betaalt er 
immers geen inschrijvingsgeld voor de verplichte ziekteverzekering. 
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Steunpunt Vakantieparticipatie en  Rap op Stap kantoor 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een aanbod uitwerkt voor 
mensen met een laag inkomen. Ze onderhandelen met toeristische partners om sociale tarieven te bekomen. 
Steeds meer vakantiecentra, hotels, campings en attracties werken een sociaal aanbod uit. Een volledig 
overzicht is terug te vinden in de vakantiegidsen van het Steunpunt Vakantieparticipatie (op te vragen bij de 
organisatie) en op hun website. 
Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen - wonend in Vlaanderen of Brussel - die om financiële 
redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een laag inkomen, 
met recht op verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,... Wie aangesloten is bij een organisatie die 
lid is van Steunpunt Vakantieparticipatie, kan via hen een aanvraag doen. 
 
Wie niet bij een sociale organisatie aangesloten is, kan terecht bij een Rap op Stapkantoor of rechtstreeks bij 
Steunpunt Vakantieparticipatie een vakantie of daguitstap reserveren. Vind een Rap-op-Stapkantoor bij jou in 
de buurt op http://www.rapopstap.be/in-je-buurt/kantoren-in-oost-vlaanderen/  
 
Meer info: www.vakantieparticipatie.be 
Contactgegevens: Steunpunt Vakantieparticipatie, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, 
02 504 03 97, vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be, www.vakantieparticipatie.be  

 
 

Aanbod voor studenten in Gent  
Elke onderwijsinstelling (universiteit en de hogescholen) biedt een ruim pakket aan sociale voorzieningen 
zodat studenten in optimale omstandigheden kunnen studeren.  
• Heb je informatie nodig rond huisvesting?  
• Hoe zit het met de studentenrestaurants?  
• Juridisch advies?  
• Een fiets huren?  
• Een job?  
• Psychologische begeleiding?  
• Wil je weten wat er te doen is op het vlak van cultuur en sport?  
De studentenvoorzieningen van de onderwijsinstellingen hebben op (bijna) alles een antwoord. Alle mogelijke 
aspecten van het studentenleven komen aan bod, nl. financiële en sociaal-juridische ondersteuning, 
psychosociale begeleiding, huisvesting, voeding, sport, cultuur, mobiliteit en studentenparticipatie. 
Op de website www.studentingent.be  vind je een overzicht. 

 
 
 
 
 
Versie maart 2018 

http://www.rapopstap.be/in-je-buurt/kantoren-in-oost-vlaanderen/
mailto:vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be
http://www.vakantieparticipatie.be/
http://www.studentingent.be/

