
Reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen Gemeente Zuienkerke 

 

Artikel 1 : Vanaf 1 juli 2017 voert de  Gemeente Zuienkerke in samenwerking met het OCMW 

Zuienkerke de jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen in voor kinderen van 2,5 tot  18 jaar.  

Artikel 2 De jeugdvoordeelpas geeft recht op 50% korting  op alle  vrijetijdsactiviteiten voor kinderen 

en jongeren , georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst van Zuienkerke zoals: 

• Gemeentelijke speelpleinwerking;  

• Sportkampen georganiseerd door gemeentelijke jeugddienst ;  

• Activiteiten en uitstappen voor jongeren ;  

• Voetbal; 

• Crea-atelier;  

• andere…. 

Artikel 3. Rechthebbenden op een jeugdvoordeelpas kunnen ook jeugdvoordeelbonnen aankopen. 

De jeugdvoordeelbonnen kunnen gebruikt worden voor betaling van deelname aan niet door de 

gemeentelijke jeugddienst georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren  , zoals lidgeld/ 

inschrijvingsgeld voor erkende jeugdvereniging of sportclub,  muziek- of tekenacademie, jeugdatelier  

of voor deelname aan jeugd- of sportkampen binnen of buiten de gemeente 

De jeugdvoordeelbonnen kunnen enkel  gebruikt worden voor  betalingen voor het kind/ de jongere 

voor wie ze werden aangekocht.  

Daartoe vermeldt een geldige en dus bruikbare jeugdvoordeelbon volgende elementen : de naam 

van het kind/ de jongere, het kalenderjaar en de droogstempel van de Gemeente Zuienkerke. Elke 

jeugdvoordeelbon is genummerd.  

Artikel 4 : De jeugdvoordeelbon kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 6 EURO per bon en 

heeft  een betalingswaarde van 10 EURO per bon (40% korting). Ze zijn geldig van 1 januari tot 31 

december van het kalenderjaar vermeld op de jeugdvoordeelbon.  

Artikel 5 : De jeugdvoordeelpas en de jeugdvoordeelbonnen aanvragen kan bij de sociale dienst van 

het OCMW  en de jeugddienst van de Gemeente Zuienkerke van 1 januari  tot 31 december.   

Ze  worden aangevraagd voor kinderen en jongeren onder de volgende voorwaarden:  

• De kinderen/jongeren moeten in Zuienkerke gedomicilieerd zijn of 1 van de ouders is 

gedomicilieerd in Zuienkerke.   

• De ouders zijn leefloongerechtigd of hebben recht op het equivalent leefloon OF 

• De ouders hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT) van hun ziekenfonds OF 

• De ouders zijn in schuldhulpverlening (CSR of  budgetbeheer).  

Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het een recent attest van het 

ziekenfonds betreffende de verhoogde tegemoetkoming.  

Voor ouders in schuldhulpverlening dient een attest van de schuldbemiddelaar of budgetbeheerder 

voorgelegd te worden waaruit blijkt dat het gezin op het moment van de aanvraag onder 

budgetbeheer of collectieve schuldenregeling staat. Hier wordt rekening gehouden met de werkelijk 

beschikbare bestaansmiddelen. 

Enkel diegene die de ouderlijke macht uitoefent, kan de jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen 

aanvragen.  

Artikel 6 : Per kalenderjaar wordt een  maximaal budget van 100 € per kind/jongere voorzien voor 

de tussenkomst in de jeugdvoordeelpas  en/of jeugdvoordeelbonnen , d.w.z. voor de 

rechthebbende kunnen maximaal 25 jeugdvoordeelbonnen aangekocht worden per kalenderjaar of 



kan de 50% korting maximaal 100 euro per kalenderjaar bedragen, of een combinatie van beide kan 

per kalenderjaar maximaal 100€ bedragen.  

Artikel 7 : Ongebruikte jeugdvoordeelbonnen  kunnen niet omgeruild worden.  

Artikel 8 : Voor de afrekening van de jeugdvoordeelbonnen kunnen de jeugdverenigingen/ 

sportclubs/ muziek- of tekenacademie … de overhandigde jeugdvoordeelbonnen overmaken aan de 

financieel beheerder van het OCMW Zuienkerke; met behulp van een aanvraagformulier terug te 

vinden op de website van het OCMW en de Gemeente Zuienkerke, of met een vorderingsstaat  die 

de naam, het adres en het rekeningnummer van de organisatie vermeldt.  

Artikel 9 : Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2017.  

 

Goedgekeurd in de OCMW-raad van 18 mei 2017. 

Goedgekeurd in de Gemeenteraad van 1 juni 2017. 

 

 

 


