
Vrijetijdstoelage gemeentebestuur Schelle 

 

Wat? 

De vrijetijdstoelage is een toelage die de financiële drempel tot sportbeoefening en 

jeugdactiviteiten moet verlagen. Je kan de toelage gebruiken om lidgeld of 

noodzakelijke materialen/uniformen bij een sportvereniging en/of jeugdwerkintiatief te 

betalen. Je kan ze ook gebruiken om deel te nemen aan sportieve en/of jeugdige 

manifestaties die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente. Of om deel te 

nemen aan bos- of/en zeeklassen,… 

 

Waarom? 

Het verenigingsleven heeft een positieve invloed op het sociale welzijn van de mens 

en sporten levert een betere gezondheid op en. Bovendien vinden we het belangrijk 

om, in een maatschappij waar lichamelijke inactiviteit alsmaar toeneemt, bewegen te 

stimuleren.  

 

Voor  wie?  

De toelage is enkel bestemd voor inwoners uit Schelle. 

1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (bruto 

belastbaar inkomen voor 2014 is €16.743,70 +€3099,72 per lid).  
Het omniostatuut van vroeger hoort hieronder. Opgelet! U moet zo’n verhoogde 

tegemoetkoming zelf aanvragen bij uw mutualiteit want u krijgt dit niet automatisch toegekend. 

2. Asielzoekers 

3. Personen in budgetbegeleiding 

4. Personen in schuldbemiddeling 

5. Personen met een leefloon 

 

Waar aanvragen?  

1. Via de dienst Vrije Tijd indien u een verhoogde tegemoetkoming heeft 

(langskomen met het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken). 

2. Via het OCMW indien u asielzoeker, in budgetbegeleiding of in 

schuldbemiddeling bent of als u een leefloon heeft. 

 

 



Toelage? 

1. Via de dienst vrijetijd kan enkel het lidgeld van een erkende sportvereniging 

en/of erkend jeugdwerkinitiatief gestort worden:  

100%, gelimiteerd tot € 150,00 per jaar en per persoon. Per 

sport/jeugdseizoen kan maar 1 aanvraag per persoon ingediend worden.  

2. Via het OCMW wordt het bedrag dat wordt teruggeven bepaald door de Raad 

van Bestuur van het OCMW. Elke aanvraag wordt besproken op de Raad van 

Bestuur.  

 

Bewijsstukken? 

Bij aanvraag via dienst vrijetijd is een bewijs van de mutualiteit voor wie een 

verhoogde tegemoetkoming heeft nodig. 

 

 

Definities: 

Sportvereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd 

met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren waarbij de fysieke 

inspanning centraal staat; 

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse 

sportfederatie en die erkend is door het gemeentebestuur; 

Jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door 

kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en 

ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op 

vrijwillige basis en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen, of door gemeentelijke of 

provinciale openbare besturen. 

Erkend jeugdwerkinitiatief: jeugdwerk georganiseerd door jeugdverenigingen die erkend zijn bij een 

federatie. 

 


