
 

Praattafels 
Vrijetijds- en 

vakantieaanbod  

Jeugddienst 

DONDERDAG 20 

FEBRUARI van 

14u tot 15u  

 

      

 

 

  

 

Welke hobby’s kan een kind doen? Hoe gaat het er in de jeugdbeweging aan toe? Wat 
gebeurt er op een speelplein of op kamp?  

Zijn jullie benieuwd naar het vrijetijds- en vakantieaanbod in Gent?  

Kom dan naar de praattafel op donderdag 20 februari van 14u tot 15u. 

De Jeugddienst komt jullie vertellen welke activiteiten jullie kinderen kunnen doen na school 
of tijdens de vakantie. Jullie krijgen uitleg over de Uitpas en het is ook mogelijk om een 
Uitpas aan te kopen.  

Welkom op  

DONDERDAG 20 FEBRUARI van 14u tot 15u 

   

+ UITPAS-verkoop van 15u tot 16u15 

    

 

 

Heel graag tot dan! 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ……………………………………………………………………………………………………………. (naam ouder), ouder van 

………………………………………………………….. (naam kind) uit klas ……………….. zal aanwezig zijn bij de 

praattafel ‘Vrije tijds- en vakantieaanbod’ op donderdag 20 februari om 14u.  



Voor wie een UITPAS wenst aan te kopen… 

 

Meebrengen:  

 

 

 

Breng uw identiteitskaart mee. Wilt u voor uw kinderen, partner of vriend(in) ook een UiTPAS 
aankopen, dan brengt u ook hun identiteitskaart of Kids-ID mee.  
Voor kinderen tot 12 jaar is een klevertje van de mutualiteit ook goed. 

Heeft u recht op een UiTPAS met kansentarief breng dan uw identiteitskaart en één van volgende 
attesten mee: 

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

Het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 
Als u recht hebt op een UiTPAS met kansentarief, heeft elk gezinslid ten laste dat op uw adres 
gedomicilieerd is dat ook. 

Hoeveel kost een UiTPAS  

 Een UiTPAS kost 5 euro. U betaalt dat bedrag 1 keer: uw UiTPAS is dan onbeperkt geldig. 
 Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 2 euro. 
 Een UiTPAS met kansentarief kost 1 euro. U betaalt dat bedrag 1 keer. 

Elk jaar wordt bekeken of u nog altijd recht hebt op een UiTPAS met kansentarief. Indien er 
niets gewijzigd is, wordt uw UiTPAS automatisch verlengd. U hoeft hiervoor niets te doen. 
Indien uw statuut wel gewijzigd is en u hierdoor niet langer in aanmerking komt voor een 
UiTPAS met kansentarief, zal uw UiTPAS met kansentarief vervallen.  U kan uw UiTPAS met 
kansentarief kostenloos inwisselen voor een gewone UiTPAS in één van de verkooppunten.  
Uw gespaarde punten worden automatisch overgezet op uw nieuwe UiTPAS.   

Waar gebruikt u de UiTPAS  

 in alle zwembaden, bibliotheken en musea 
 voor sportcursussen en sportkampen 
 voor jeugdkampen en jeugdbewegingen 
 voor theatervoorstellingen 
 voor muziekvoorstellingen 
 ... 

Kortom, voor culturele, jeugd- en sportactiviteiten in Gent, Merelbeke, Destelbergen, Melle 
en Lochristi.  


