Hoe lang is een vrijetijdspas geldig?
Een vrijetijdspas is beperkt geldig. De einddatum staat op het
pasje. Een foto moet niet.

Waar krijg je korting?
Heel wat diensten en verenigingen in Roeselare geven korting
met de vrijetijdspas: De Spil, ARhus, Sportoase (enkel voor
zwemmen), jeugd- en sportkampen, activiteiten Zapper,
muziekonderwijs STAP, kunstonderwijs SASK, volwassenonderwijs,
dienstencentra, seniorenverenigingen, jeugdbewegingen,
sportclubs,..
Toon je pasje bij inschrijving of betaling.
Een overzicht van de verenigingen die korting geven, vind je op
www.roeselare.be/vrijetijdspas.

v.u. Kris Declercq, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

VOC Opstap vzw
Stationsplein 46, Roeselare, 051 20 65 59
vrijetijdswinkel@vocopstap
maandag t.e.m. vrijdag van 9 u. tot 16.30 u.
Best op afspraak.

Wat?
Een pas waarmee je aan lagere prijs heel wat activiteiten in
Roeselare kan doen.

Vrijetijdspunt
Polenplein 15, Roeselare, 051 26 24 00
vrijetijd@roeselare.be
oktober t.e.m. februari:
maandag t.e.m. zaterdag van 10 u. tot 17 u.
maart t.e.m. september:
maandag t.e.m. zondag van 10 u. tot 17 u.

Voor wie?
Elke inwoner uit Roeselare (kinderen, jongeren en volwassenen)
met geldig verblijfsdocument én statuut ‘verhoogde
tegemoetkoming’ van het ziekenfonds of een laag inkomen.
Uitzondering voor minderjarigen die verblijven in een residentiële
setting op grondgebied Roeselare of geen wettig verblijf hebben.

Hoe en waar aanvragen?

Mee te nemen:
•

identiteitskaart

•

bewijs statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ ziekenfonds:
klevertje van alle gezinsleden (die dit statuut hebben)

Met het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ heb je de keuze.
Weet je niet of je dit statuut hebt? Kijk op het klevertje van je
ziekenfonds. Als de code eindigt op ‘1’, dan heb je dit statuut.

Heb je dit statuut niet, dan gebeurt een financieel onderzoek
volgens je inkomen.
De berekening gebeurt alleen in het Welzijnshuis.
Welzijnshuis Roeselare
Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 u. tot 12 u.
In de namiddag op afspraak (niet op dinsdag)
Mee te nemen

Welzijnshuis Roeselare
Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 u. tot 12 u.
In de namiddag enkel op afspraak (niet op dinsdag)
CAW Centraal West-Vlaanderen vzw
Iepersestraat 47, Roeselare, 051 22 59 44
Maandag van 9 u. tot 12 u., woensdag van 9 u. tot 12 u.
en 13 u. tot 17 u., vrijdag van 9 u. tot 12 u. .
Een afspraak is ook mogelijk op andere momenten.

•

identiteitskaart

•

een bewijs van alle inkomsten van alle meerderjarige
gezinsleden van de voorbije 3 maanden (loon, werkloosheid,
ziektevergoeding, invaliditeit, onderhoudsgeld, leefgeld bij
schuldbemiddeling,…). Dit mag een rekeninguittreksel zijn.

•

een bewijs van de betaalde huurprijs of maandelijkse aflossing
van de hypothecaire lening van de voorbije maand. Dit mag een
rekeninguittreksel zijn.

•

bewijs van eventuele andere onkosten: te betalen
onderhoudsgeld, kosten apotheker laatste 3 maanden,
schulden (via bemiddelaar), ...
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