Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie voor mensen die in armoede leven
(versie 2019)
Wat is het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie voor mensen die in armoede leven
(Fonds Vrijetijdsparticipatie)?
Het Fonds vrijetijdsparticipatie is een initiatief van de Leuvense Kerngroep
vrijetijdsparticipatie met als doel mensen die in armoede leven meer en volwaardig te laten
participeren aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten. Dit door bestaande drempels te
verlagen en mensen te stimuleren tot deelname en ontwikkeling van de eigen creativiteit.
Wat doet het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie stimuleert de deelname aan cultuur, sport en
jeugdactiviteiten (verder genaamd vrijetijdsactiviteiten)
 Door via een financiële tussenkomst de deelnameprijs van mensen in armoede aan
vrijetijdsactiviteiten betaalbaar te maken. We noemen dit de 80/20-regel.
Wie beheert het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie:
De dagelijkse leiding van Het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie zal worden verzorgd
door de kerngroep vrijetijdsparticipatie.
Het secretariaat en de administratieve afhandeling is in handen van OCMW Leuven.
(Contactpersoon Gert Hambrouck)
Voor wie en met wie werkt het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie
We werken voor en met mensen in armoede die lid of cliënt zijn van een private
welzijnsorganisatie of welzijnsvereniging in Leuven.
Omdat mensen in armoede heel moeilijk detecteerbaar zijn, werd gekozen om samen te
werken met de lokale welzijnsorganisaties die dagelijks met deze mensen werken en een
sterke vertrouwensband genieten. Deze organisaties staan in voor de omkadering en de
toe leiding.
De lijst van organisaties voor Leuven wordt volledig overgenomen vanuit het oude fonds
cultuurparticipatie.
Niet alle leden of cliënten van deze organisaties komen daarom automatisch in
aanmerking voor deze regeling. Deze inschatting laten we over aan de betrokken
organisaties.
Nieuwe aanvragen van mogelijke kandidaat-organisaties worden door de kerngroep
vrijetijdsparticipatie onderzocht.
Men dient hiervoor een schriftelijke aanvraag te doen samen met het daarvoor
beschikbare ingevulde organisatiefiche gericht aan OCMW Leuven (Gert Hambrouck
Vesaliusstraat 47, te Leuven)
De kerngroep zal jaarlijks de activiteiten en aanvragen controleren van de aangesloten
organisaties.
Bij duidelijk misbruik van de beschikbare middelen kan een organisatie door de kerngroep
uitgesloten worden voor het volgend werkjaar.
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Welke zijn de huidige welzijnsorganisatie?

Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie
nr
1 VZW De Hulster

ORGANISATIES
Straatnaam

Organisatie

nr

code Gemeente

Minderbroederstraat

23

3000 Leuven

2 CAW Regio Leuven - JLC De Meander
3 VZW Divers Leuven in plaats van
VZW Integratiecentrum
4 Open School Leuven-CBE Leuven Hageland

Redingenstraat
Diestsesteenweg

25
104F

3000 Leuven
3010 Kessel-Lo

Parkstraat

146

3000 Leuven

5 Vrienden van het TweedeKansOnderwijs
6 de Factory - 30CC vzw

Interleuvenlaan
Rijschoolstraat

3-5
3001 Heverlee
4/004 3000 Leuven

7 Buurtwerk 't Lampeke VZW
8 De Ruimtevaart
Leren Ondernemen VZW
9 Kinderwerking Sint-Maartensdal
10 VZW Buren voor Wijken
11 VZW Buren voor Wijken
12 VZW Buren voor Wijken
13 VZW Buren voor Wijken
14 Ontmoetingscentrum 't Hoeckhuys
15 Buurtwerk Casablanca

Riddersstraat
Valkerijgang

147
26

3000 Leuven
3000 Leuven

Rijdende Artillerielaan
Professor Van Overstraetenplein
Professor Van Overstraetenplein
Professor Van Overstraetenplein
Professor Van Overstraetenplein
Vital Decosterstraat
Prins Regentplein

6
1
1
1
1
86
59

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3010

16 Dagcentrum de trommel
(= nu DAN+)
17 Compagnie Tartaren
18 Domo VZW

Vaartstraat

139

3000 Leuven

Riddersstraat
Naamsestraat

33
153

3000 Leuven
3000 Leuven

19
20
21
22
23
24
25

VZW Pastya - Ontmoetingscentrum 'De Lantaarn'
BOV Leuven
CAW Regio Leuven - crisisopvangcentrum
CAW Leuven - JAC en Jeugdadviseurs
Psycho-Sociaal Centrum
Begeleid Wonen Leuven
Arktos
,

Lindensestraat
Eenmeilaan
Henri Regastraat
Redingenstraat
Mechelsestraat
Prins Regentplein
Glasblazerijstraat

1
2
11
6
84
36
57

3010
3010
3000
3000
3000
3010
3000

Kessel-Lo
Kessel-Lo
Leuven
Leuven
Leuven
Kessel-Lo
Leuven

26
27
28
29

Wigwam
De Mobil VZW - Inloopteam
RISO Vlaams Brabant
CAW Leuven - vluchthuis

Lolanden
Valkerijgang
Eenmeilaan
Redingenstraat

12
26
2
6

3010
3000
3010
3000

Kessel-Lo
Leuven
Kessel-Lo
Leuven

Kapucijnenvoer
Penitentienenstraat

10
84

3000 Leuven
3000 Leuven

32 Hejmen vzw
33 De Clep

Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Kessel-Lo
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34
35
36
37

OKAN
Ter Wende - Espero
MPC Ter Bank
OKAN St-Jozef

Geldenaaksebaan
Mechelsevest
Tervuursesteenweg
Jozef-Pierrestraat

277
30
295
56

3001
3000
3001
3010

Heverlee
Leuven
Heverlee
Kessel-Lo

38 CAW Oost-Brabant - Halte51

Brabaçonnestraat

60

3000 Leuven

39 Minor-Ndako
40 VZW Stapje in de wereld

Martelarenplein
Albrecht Rodenbachstraat

13
45

3000 Leuven
3010 Kessel-Lo

Hoofdprincipes van het reglement Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie (LFV):
Als hoofdregel willen we stellen dat organisaties aanvragen indienen vanuit het
‘goede huisvader’ principes. Zij willen mensen laten deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten zoals ze dat als huisvader ook zouden doen.
 Men gaat actief op zoek naar de voordeligste formule.
 Men controleert het aanbod van het steunpunt vakantieparticipatie en de
resterende mogelijkheden van het ‘oude’ fonds vrijetijdsparticipatie genaamd
“activiteiten van de vrijetijdsindustrieën”
 Men doet geen aanbod dat ver boven de financiële mogelijkheden van de
gebruiker ligt.
 Men verdeelt zijn budget over al de geïnteresseerde leden van de organisatie.
 Niet alle leden van de organisatie komen automatisch in aanmerking.
 Men laat leden kennismaken en proeven van de verschillende vormen van
vrijetijdsactiviteiten.
 Men tracht te komen tot een goede mix van het ruime beschikbare aanbod
 Men heeft een ethische ingesteldheid
 Zuiver commerciële activiteiten kunnen maar …
 Men gaat al eens naar een dure voorstelling/activiteit maar dat doet men niet
elke week.
 Men maakt optimaal gebruik van mogelijke kortingen, voordelen, sociale
tarieven, goedkope vervoersformules, combitickets, …
 Men promoot het participeren aan vrije tijd in de eigen regio. Enerzijds om
het autonoom participeren te bevorderen, anderzijds om de vervoerskosten te
drukken
 De verantwoordelijkheid van de toepassing van deze basisprincipes ligt bij de
organisaties zelf. Zij duiden eventueel intern zelf iemand aan die deze
principes continu blijft bewaken.
 Per organisatie is er 1 verantwoordelijke en contactpersoon, deze is steeds
op de hoogte van al de aanvragen binnen de organisatie.
 UiTPAS: Houden jullie er rekening mee dat vermoedelijk heel wat van jullie
klanten/cliënten gebruik kunnen maken van het kortingssysteem via de UiTPAS.
Indien zo dienen ze hiervan gebruik te maken en kan er geen aanvraag ingediend
worden
 Meer info: http://www.uitinleuven.be/uitpas-in-leuven

Wat is de 80/20 regel?
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Het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie wil deelname aan vrijetijdsactiviteiten niet
totaal kosteloos maken. We komen voor maximaal 80% tussen in de deelnameprijs aan
vrijetijdsactiviteiten. Dit geldt eveneens voor de kosten van vervoer en tickets van
eventuele vrijwilligers/begeleiders.
Wat verstaan we onder deelnameprijs?
- Deelnameprijs = toegang (+ gids + vervoer + babysit). Deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten kost meer dan enkel het toegangskaartje. Daarom komt het Fonds
Vrijetijdsparticipatie ook tussen in de vervoersonkosten, reservatiekosten en de kosten
voor babysit1. Bij een begeleid bezoek worden ook de onkosten voor de gids 2 vergoed.
- Het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie komt niet tussen in consumpties en
vestiairekost.
- Onkosten van drank en maaltijden worden NIET terugbetaald.

-

Hoe werkt het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie?
Ten laatste 2 weken voor de activiteit vul je een aanvraagformulier in via de website
www.ocmw-leuven.be

-

Binnen de 2 weken na je aanvraag krijg je een mailbericht:
o Je aanvraag werd niet aanvaard.
o Je aanvraag werd wel aanvaard

-

Na de activiteit verzamel je alle (financiële) bewijsstukken. (deelnemerslijst, factuur van
de toegangsbewijzen of de toegangsbewijzen zelf, betalingsbewijzen,
trein/tram/buskaarten,…)

-

Je vult binnen de maand na de activiteit het financiële verslag in en stuurt dit samen
met de bewijsstukken naar het OCMW. (adresgegevens op aanvraagformulier)

-

Indien bepaalde activiteiten niet zijn doorgegaan laat men dit zo snel mogelijk weten
aan het OCMW, zodat de budgetten terug beschikbaar kunnen worden gesteld.

-

Laattijdig indienen van verslagen kan leiden tot het niet uitbetalen van de tussenkomst

-

Het Leuvens Fonds vrijetijdsparticipatie betaalt via het OCMW binnen de maand na
ontvangst terug op het doorgegeven rekeningnummer van de aanvragende
organisatie.

Welke vrijetijdsactiviteiten komen in aanmerking?
Vrije tijd wordt ruim ingevuld. Het gaat om de deelname - van zowel individuen als
groepen - aan het bestaande vrijetijdsaanbod.

enkel een babysit-beurt door een bij een erkende instelling (bv. De gezinsbond, solidariteit voor het gezin,
thuiszorgdiensten,…) aangesloten babysit komt voor subsidiëring in aanmerking. Het buurmeisje, het nichtje, …kunnen we
niet vergoeden.
2 Gids: hieronder verstaan we ook het huren audiogidsen.
1
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We willen in aanvang geen activiteiten uitsluiten maar trachten het “goede huisvader
principe” toe te passen.(zie hierboven)
Welke vrijetijdactiviteiten
- Eénmalige activiteiten:
Dit kunnen zowel sport, cultuur als jeugdactiviteiten zijn.
Limiet:
Maximale terugbetaling van 40€ per activiteit per persoon (incl vervoer en babysit)
-

Cursussen, opleidingen en kampen van erkende sport, cultuur en
jeugdorganisaties:
Maximum terugbetaling van 100 € per persoon per jaar
- Lidgelden van erkende sport, cultuur en jeugdorganisaties:
Maximum terugbetaling van 100 € per persoon per jaar
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie komt niet tussen in de huur of aanschaf van materialen,
kleding, personeelskosten, … Deze kosten passen niet binnen de mogelijkheden van het
LFV, hiervoor bestaan andere pistes ..

Welke activiteiten komen niet in aanmerking



Activiteiten die worden aangeboden door steunpunt vakantieparticipatie
Activiteiten die nog ondersteund worden door de ‘oude regeling fonds
vrijetijdsparticipatie’
 Eigen activiteiten komen niet in aanmerking
- Concreet bedoelen we:
o Activiteiten waarvan jouw organisatie organisator is
o die activiteiten waarvoor je zelf een locatie huurt
o activiteiten die op je eigen locatie plaats vinden.
o Activiteiten waarvoor jij expertise van derden in de eigen organisatie haalt
bv. wanneer je een cursus met begeleider inhuurt

Nog enkele aandachtspunten
1. De activiteit is gratis
- Dan komt het Fonds Vrijetijdsparticipatie niet tussen in de overige deelnamekosten
zoals vervoer en babysit.

2. Vervoersonkosten.
- We vragen om te zoeken naar de beste oplossing voor het vervoer. Onze voorkeur
gaat uiteraard naar gebruik van het openbaar vervoer, maar soms is dit niet de beste
oplossing. We vragen je om bij de vervoerskeuze rekening te houden met de kostprijs,
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-

-

de reistijd en de mobiliteit van de deelnemers en van daaruit de meest efficiënte
oplossing te kiezen.
Er is een speciale onkostennota voor vervoer met privé-wagens. Privé-vervoer wordt
enkel nog terugbetaald indien deze onkostennota volledig is ingevuld. Privé-vervoer
mag worden aangerekend aan 0,28 euro/km. Voor je vervoer met privé-wagens
organiseert, informeer je best even of je verzekeringstechnisch in orde bent.
Vervoersonkosten binnen een straal van 50 km blijven we aan 80% betoelagen.
Verplaatsingen die buiten de straal van 50 km vallen zullen we nog slechts voor 60%
betoelagen.

3. De regels respecteren
- Activiteiten dienen vooraf aangevraagd te worden.
- De uitbetaling gebeurt enkel op basis van het daarvoor beschikbaar ingevulde
financiële verslag
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