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Beste,
Brussel bruist van activiteiten die kinderen en jongeren de kans
geven om hun vrije tijd op een zinvolle en toffe manier door te
brengen. Tal van vrijwilligers en organisaties zetten zich dagelijks
in om de Brusselse jeugd te betrekken bij hun aanbod. Vele
jongeren genieten hierdoor op regelmatige basis van een leuke
vrije tijd. Toch zijn er enkele drempels die moeilijk te overwinnen
zijn. Drempels als te hoge deelnameprijzen of ontoegankelijke
informatie waardoor sommige jongeren geen aansluiting vinden bij
het aanbod. Dit terwijl heel wat verenigingen kortingen bieden aan
mensen die het financieel moeilijk hebben.

Alle kinderen en jongeren de kans geven om te participeren
aan een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod is dé rode
draad in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC). Deze brochure omvat een
overzicht van tips, initiatieven en hulpvolle weetjes zodat u samen
met kinderen, jongeren of ouders een geknipt aanbod kan vinden
dat beantwoordt aan hun financiële mogelijkheden.
Heeft u nog extra interessante informatie of tips die het document
gebruiksvriendelijker en vollediger kunnen maken? Laat het ons
zeker weten, dan kunnen we hier rekening mee houden bij een
volgende editie. Wij hopen in ieder geval dat de brochure een
waardevolle hulp is in uw zoektocht naar ontspanning op maat!
Collegelid Vlaamse Gemeenschapscommissie,
bevoegd voor jeugd, sport en cultuur

gebruiksaanwijzing
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1. Kortingssystemen algemeen

Ziekenfonds

Sport

Sommige aanbieders van vrijetijdsactiviteiten geven rechtstreeks
kortingen. Daarnaast zijn er diensten of instellingen die het
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren goedkoper maken
via terugbetalingen of cheques. Dit hoofdstuk geeft een korte
omschrijving van de verschillende initiatieven. Details vind je
op de vermelde websites.

Verschillende ziekenfondsen bieden aan hun leden een
terugbetaling van het lidgeld van een sportclub of een
jeugdvereniging. Daarnaast zijn er soms bijdragen voor de
deelname aan sport- of jeugdkampen.
Meestal moet je hiervoor een formulier laten invullen door een
verantwoordelijke. De modaliteiten en de formulieren zijn in de
meeste gevallen te vinden op de websites van de ziekenfondsen.
Hieronder vind je de belangrijkste terugbetalingen.

CM zorgt voor terugbetaling van sportactiviteiten voor
max. 15 euro per jaar voor:

1

1.1. OCMW

2

3

4

5

Om de deelname aan sport, cultuur en sociale activiteiten
te bevorderen kan een OCMW bijstand toekennen.
Dat kan op verschillende manieren:
■■

■■

■■

in de vorm van een (gedeeltelijke) betaling van het
inschrijvingsgeld (bv. voor een jeugdbeweging);
via het toekennen van een cheque voor een bepaalde activiteit
(bv. een sportcheque);
met een ‘cheque artikel 27’ (bedoeld voor een vooropgesteld
programma bij geselecteerde verstrekkers).

Ieder OCMW organiseert deze bijstand autonoom. Dat betekent
dat bepaalde OCMW’s deze mogelijkheden aanbieden en andere
niet. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een website waar
je alle informatie vindt over ‘bijstand voor deelname aan het
culturele en sociale leven en aan sportactiviteiten’. De site bevat
naast een overzicht van de verschillende soorten bijdragen ook
de contactgegevens van de OCMW’s van de 19 gemeenten.
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1.1.1.

Christelijke mutualiteit

Jeugdactiviteiten
6

7
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Meer info: www.ocmw-info-cpas.be
(U wilt steun verkrijgen van het OCMW > Inventaris > Steun met betrekking tot
sociale, culturele en sportieve deelname)

De Christelijke Mutualiteit (CM) steunt kinderen en jongeren
(-18j.) met een terugbetaling van max. 20 euro per schooljaar voor:
■■

openluchtklassen (bos-, zee-, sneeuw-, polderklassen);

■■

speelpleinwerking;

■■

lidgeld voor jeugdverenigingen;

■■

vakantiekampen allerlei.

■■

lidmaatschap van een sportclub of -vereniging;

■■

inschrijvingsgeld voor sportkampen;

■■

jog- of zweminitiaties (met succes beëindigd).

Hier gaat het over clubs en verenigingen aangesloten bij Bloso of
erkend door de gemeente, de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
of een door de CM erkende organisatie.
Meer info: www.cm.be
(CM-diensten en -voordelen > Regio selectie > Vakantie en vrije tijd)
Aanvraagformulier jeugd:
CM-diensten en -voordelen > Vakantie en vrije tijd > Fit & Fun
Aanvraagformulier sport:
CM-diensten en -voordelen > Vakantie en vrije tijd > Sport

Het gaat hier telkens over werkingen erkend door de gemeente
of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
CM organiseert zelf ook vakanties voor de leden.
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1.1.2.

Socialistische Mutualiteit

1.1.3.

Liberale Mutualiteit

1.1.4.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

1.1.5.

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten

De Socialistische Mutualiteit geeft terugbetalingen voor
openluchtklassen. Dit voor een bedrag van 7,50 euro per dag, met
een max. van 37,50 euro per schooljaar. Dit ziekenfonds heeft ook
een eigen vakantieaanbod.

De Liberale Mutualiteit voorziet in een terugbetaling van allerlei
vakanties en kampen van 2,50 euro per overnachting met een
max. van 10 nachten per kalenderjaar. Voor kinderen met bepaalde
zorgbehoeften (zoals diabetes, autisme, …) gaat dat tot 5 euro per
nacht. Voor openluchtklassen is dat 4 euro per overnachting met
een max. van 10 nachten per schooljaar.

Dit ziekenfonds geeft een terugbetaling tot max. 30 euro
per kalenderjaar voor:

Partena voorziet in een vergoeding van max. 40 euro
per kalenderjaar voor:

Sport
Het socialistisch ziekenfonds kent max. 25 euro per kalenderjaar
toe voor het lidgeld van een sport- of fitnessclub.
Meer info: www.fsmb.be
Meer info eigen aanbod: www.jeugd-fsmb.be
Aanvraagformulier jeugd: www.fsmb.be
(Uw voordelen > Financiële tegemoetkomingen, preventie en gezondheidszorg)

Aanvraagformulier sport:
https://www.fsmb.be/pdf/advantages/sport_fitness.pdf

Voor kleuters tot 6 jaar doet de Liberale Mutualiteit een
terugbetaling van 4 euro per buitenschoolse activiteit (in
externaat). Voor speelpleinen tijdens de schoolvakanties kent dit
ziekenfonds 1,20 euro per dag toe, met een max. van 40 dagen per
kalenderjaar.
Ook de Liberale Mutualiteit heeft een eigen vakantieaanbod voor
kinderen, jongeren en hun families, en ook specifiek voor jeugd met
bepaalde zorgbehoeften.
Meer info op de site.

Sport
Voor sportstages in de vakanties (externaat) kent de Liberale
Mutualiteit eveneens een terugbetaling van 1,20 euro per dag toe,
met een max. van 40 dagen per kalenderjaar.

■■

openluchtklassen;

■■

vakantiekampen allerlei;

■■

schoolreizen;

■■

speelpleinen;

■■

vakantiekampen allerlei;

■■

jeugdactiviteiten (externaat).

■■

speelpleinen;

■■

lidgeld voor jeugdverenigingen.

Voor jeugd met een functiebeperking (ongeschiktheid van
min. 66%) bestaat er een jaarlijkse tussenkomst van max. 250 euro
voor de deelname aan speciale vakanties.

Voor kinderen en jongeren met zorgbehoeften (zoals diabetisch,
autisme, …) en specifiek voor hen georganiseerde kampen is dat
78 euro per kalenderjaar. Voor de deelname aan een vakantiekamp
voor jeugd met een functiebeperking (ongeschiktheid van
min. 66%) is er een vergoeding van 250 euro. Ook dit ziekenfonds
heeft een eigen vakantieaanbod of bepaalde voordelen.

Sport
Het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds geeft een tegemoetkoming
van max. 30 euro per kalenderjaar voor een deelname van een
sportseizoen of ten minste 10 sportlessen bij een erkende sport- of
fitnessclub. Dit geldt ook voor joginitiaties.

Sport
Partena geeft een korting op een sportabonnement tot max.
15 euro per kalenderjaar. Voor fitness bestaat er een specifiek
voordeelabonnement.

Meer info: www.vnz.be

Meer info: www.partena-ziekenfonds.be
Aanvraagformulier Jeugd:

Aanvraagformulieren: www.vnz.be

Diensten > Terugbetalingen en voordelen > Kinderen > Kampen en meerdaagse
activiteiten

(Folders en documenten)

Aanvraagformulier Sport:
Meer info: www.liberalemutualiteit.be

Diensten > Terugbetalingen en voordelen > Gezonder leven > Lidgeld sportclub

Aanvraagformulieren: www.liberalemutualiteit.be
(vakantie en vrije tijd)
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1.1.6.

Euromut

Jeugdactiviteiten

Sport

Euromut biedt een financieel voordeel voor jongerenvakanties
(intern/extern). Er geldt de volgende regeling:

Deze mutualiteit voorziet in een terugbetaling van 15 tot 30 euro
voor sportactiviteiten per kalenderjaar. Het moet gaan over een
lidmaatschap bij een club of sportvereniging van min. 1 maand.

■■

■■

■■

tot 2,50 euro per dag voor taal-, sport-, jeugdbewegingskampen,
openluchtklassen en ook de speelpleinen, voor max.
20 dagen per kalenderjaar;

Een kopie van de lidkaart, een inschrijvingsattest of een
betalingsbewijs binnenbrengen bij Euromut volstaat.

tot 10 euro per dag voor de vakanties bij een aantal door
Euromut erkende organisaties (zie website) en dit voor max.
10 dagen per kalenderjaar.

Meer info: www.euromut.be
Aanvraagformulier: afhalen bij Euromut
Meer info ziekenfondsen algemeen: zie Brussels zakboekje blz. 90

tot 12,50 euro per dag voor vakanties gespecialiseerd voor
kinderen met een functiebeperking (handicap voor min. 66%
of zware ziekten zoals mucoviscidose, obesitas, diabetes, …),
voor een max. van 20 dagen per kalenderjaar.

Brussels zakboekje online:
www.bwr.be/upload/Zakboek2012.pdf
Brussels zakboekje bestellen:
www.bwr.be/bestelzakboekje.php
(10 euro voor niet-leden)

1
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1.3. Kortingen door gemeenten

Volgens de wet van 27 december 2005 komen de uitgaven voor
de opvang van kinderen tot 12 jaar tijdens vrijetijdsactiviteiten in
aanmerking voor fiscale aftrek. Voor de belastingaangifte in het
jaar van de activiteit kan men de kosten ingeven van de sport- en
jeugdkampen waaraan kinderen deelnamen.

Sommige gemeenten voorzien in kortingen voor het
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Aangezien die
tegemoetkomingen sterk uiteenlopen per gemeente, neem je het
best contact op met de gemeente waar de persoon die je wilt
helpen woont.

Bepaalde organisaties sturen de nodige attesten hiervoor
automatisch op naar alle deelnemers die in aanmerking komen,
andere doen dat op aanvraag.

1.4. OMNIO-statuut

Sinds 2010 is de leeftijdsgrens voor de fiscale aftrekbaarheid van
kinderopvangkosten verruimd van 12 tot 18 jaar voor kinderen met
een zware handicap. De lokale en regionale besturen zijn autonoom
bevoegd om verenigingen te erkennen in het kader van deze
regelgeving. Zij bepalen hiervoor zelf de regels.
Meer info:
VGC-jeugddienst			VGC-sportdienst
Emile Jacqmainlaan 135 		Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel			
1000 Brussel
02 563 05 79			
02 563 05 14
jeugddienst@vgc.be 		
sportdienst@vgc.be
www.vgc.be/jeugd			www.vgc.be/sport

4
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1.2. Fiscale aftrekbaarheid
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Het OMNIO-statuut kan worden aangevraagd door iedereen
met een moeilijke financiële gezinssituatie: arbeiders, bedienden,
zelfstandigen, werklozen, zieken, … Het is in de eerste plaats
bedoeld voor bijdragen in de kosten voor medische zorgen, maar
wordt meer en meer gebruikt als instrument om een korting te
krijgen bij tal van vrijetijdsinitiatieven.
Om in aanmerking te komen voor het OMNIO-statuut mag het
bruto belastbare inkomen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.
In 2012 werd dit bedrag vastgesteld op 15.606,71 euro verhoogd
met 2.889,22 euro per extra persoon ten laste.
Een gezinslid kan het OMNIO-statuut bij zijn ziekenfonds
aanvragen (zie 1.2.) voor het hele gezin, zelfs als niet alle
gezinsleden lid zijn van hetzelfde ziekenfonds. Alle informatie over
wie recht heeft op het OMNIO-statuut, waar je het kan aanvragen
enz., vind je op de website van het RIZIV.
Meer info: www.riziv.fgov.be
(Burger > Medische kosten > Omnio-statuut > FAQ)
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2. Sport

2.1.1.

2.1. VGC-sportdienst
De VGC-sportdienst geeft jaarlijks een sportgids uit met het
Nederlandstalige sportaanbod in Brussel. Je vindt er de sportclubs,
lessenreeksen en het VGC-sportaanbod in terug.
Het vakantieaanbod wordt bekendgemaakt via de vakantiegids
die twee keer per jaar verschijnt.
Beide publicaties kan je ook raadplegen op de website van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Meer info: www.vgc.be/sport

1

2

Regelmatig aanbod

Voor het regelmatige VGC-sportaanbod (lessenreeksen en
sportacademie) hanteert de VGC-sportdienst democratische
tarieven en kortingssystemen bij inschrijving van meerdere
gezinsleden. Als de kostprijs toch te hoog ligt, kunnen deelnemers
een afspraak maken met de sportdienst en wordt, in samenspraak,
naar de meest geschikte oplossing gezocht.

2.1.2.

De Sport Na School-pas (SNS-pas)

Voor jongeren die naar school gaan in het Nederlandstalig
secundair onderwijs is er de SNS-pas. Met deze pas kunnen
leerlingen elke weekdag na de schooluren sporten. Het aanbod
bestaat uit sporten zoals hiphop, power yoga, fitness, spinning,
Braziliaanse jiujitsu, Engels boksen, capoeira, zwemmen, ...
De SNS-pas kost 30 euro voor één trimester of 45 euro voor een
heel schooljaar. De pas kan aangevraagd worden bij de leraar
lichamelijke opvoeding of bij de VGC-sportdienst.
Meer info: www.sportnaschool.be

3

4
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2.1.3.

Vakantieaanbod

Voor de VGC-sportkampen zijn er kortingen als meerdere
gezinsleden zich inschrijven. Daarnaast worden er een
aantal plaatsen voorbehouden voor kinderen uit gezinnen
in kansarmoede. Hiervoor is een financieel voordelig tarief
uitgewerkt. Deze plaatsen worden opengesteld tegen het
eenheidstarief van 10 euro per kind, maar er gelden wel een aantal
voorwaarden.
Personen die kinderen inschrijven voor deze plaatsen, moeten
houder zijn van het OMNIO-statuut of moeten worden
doorverwezen via het Brussels Platform Armoede, Klein
Kasteeltje, Nasci, D’BROEJ of andere organisaties die door een
gemeenschapscentrum gekend zijn als bemiddelaars.

2.2. Laagdrempelige
sportorganisaties
2.2.1.

Buurtsport Brussel

De vzw Buurtsport Brussel ontwikkelt een laagdrempelig
sportaanbod in de meest achtergestelde buurten van Brussel.
Meer informatie over hun regelmatige sportaanbod en het
vakantieaanbod kan je vinden op de website van Buurtsport.
Meer info:
Buurtsport Brussel
Hovenierstraat 100
1081 Koekelberg
02 412 03 50
www.buurtsportbrussel.be

Ook andere organisaties geven vaak dergelijke kortingen. Het
volledige sportaanbod in de vakantieperiode kan je terugvinden
in de vakantiegids van de VGC. De initiatieven die werken met
kortingssystemen worden aangegeven met een spaarvarken.
Aanbod sportkampen in de vakantiegids online:
www.vgc.be/jeugd/publicaties/vakantiegids (pdf)
aanvraag vakantiegids (gratis):
VGC-sportdienst
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 14
sportdienst@vgc.be
www.vgc.be/sport
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2.2.2.

Bis-Foyer

Bis-Foyer is een deelwerking van het regionaal integratiecentrum
Foyer. Zij ontwikkelen ook een laagdrempelig sportaanbod en
zetten jongeren aan tot sporten via de door hen opgerichte
sportclubs (atletiek en basketbal).
Meer info:
Bis-Foyer
Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 74 95
www.foyer.be

2.3. Sportclubs
Iedere sportclub hanteert zijn eigen tarieven. Veel sportclubs
passen kortingssystemen toe en in samenspraak met het
clubbestuur kan er vaak een gepaste oplossing gevonden worden
als het inschrijvingsgeld te hoog is.
Een overzicht van de door VGC erkende sportclubs is terug
te vinden in de VGC-sportgids.
Meer info: www.vgc.be/sport
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3. Jeugdwerk

3.1.1. Speelpleinwerkingen
Tijdens de vakantieperiodes worden er in het Brussels
hoofdstedelijke gewest op verschillende plaatsen
speelpleinwerkingen georganiseerd. Dat gebeurt ofwel door
de Vlaamse Gemeenschapscommissie ofwel door de gemeente.
De tarieven van de VGC-speelpleinen zijn voor alle speelpleinen
hetzelfde, de tarieven van de gemeentelijke speelpleinen
verschillen van gemeente tot gemeente.

3.1. Vakantie-initiatieven
In de vakantieperiodes is er in Brussel een heel gevarieerd
vrijetijdsaanbod, dankzij de inzet van heel wat verenigingen.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft jaarlijks een brochure
uit met een overzicht van de aanbieders: de vakantiegids.
Die brochure wordt ruim verspreid via de verschillende
onderwijsinstellingen. In principe krijgt ieder kind in het
Nederlandstalig onderwijs de brochure via de school mee naar huis.

1

1

2

2

Alle informatie over de VGC-speelpleinen is te vinden in de
brochure voor ouders die jaarlijks verspreid wordt via het Brussels
Nederlandstalig onderwijs. In de brochure staan de locaties van de
verschillende speelpleinen en de ophaalpunten. De ophaalpunten
zijn er om kinderen die niet in de buurt wonen, met een bus naar
een bepaald speelplein te brengen. Verder bevat de brochure uitleg
over de werking en kostprijs van de speelpleinen.

Verschillende verenigingen die een vakantieaanbod ontwikkelen
voorzien zelf in bepaalde kortingssystemen. Het goedkopere
aanbod wordt aangeduid met een spaarvarken. De brochure kan
online worden geraadpleegd of gratis worden aangevraagd.
Aanvraag vakantiegids (gratis):
VGC-jeugddienst
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 79
jeugddienst@vgc.be
www.vgc.be/jeugd
Vakantiegids online:
www.vgc.be/jeugd/publicaties/vakantiegids (pdf)
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VGC-speelpleinen

6

7

Voor mensen met het OMNIO-statuut of ouders die via een
intermediair worden doorverwezen, is de deelnameprijs
1 euro per dag.
Je kan de brochure over de VGC-speelpleinen gratis aanvragen of
downloaden. Alle informatie staat ook op de website.

7

Meer info:
VGC-jeugddienst – team speelpleinen
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 80
http://speelpleinen.vgc.be
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Gemeentelijke speelpleinen
Verschillende gemeenten organiseren zelf een speelpleinwerking.
De tarieven van de gemeentelijke speelpleinen variëren van
gemeente tot gemeente. Let wel: sommige gemeenten vragen
iets meer, maar bieden een warme maaltijd. Hieronder vind
je een overzicht van de gemeenten die een Nederlandstalige
speelpleinwerking organiseren:
Stad Brussel

vzw Jeugd in Brussel
Isabel Vansevenant: 02 204 00 02
isabel.vansevenant@Brucity.be
www.jeugdinbrussel.be
Jeugddienst Ganshoren

Tom Plateau: 02 465 75 71
jeugddienst1@ganshoren.irisnet.be
jeugddienst2@ganshoren.irisnet.be
www.ganshoren.be (gemeentelijke diensten > Nederlandstalige
jeugd)
Gemeente Jette

Bruno Van Schoorisse: 02 423 12 46
bvanschoorisse@jette.irisnet.be
www.jette.be (Vrije tijd > Kids Holidays)
Gemeente Koekelberg

Speelplein Cadolleken
Erik De Rooms: 02 412 14 08
ederooms@koekelberg.irisnet.be
www.koekelberg.be
(Jongeren > Nederlandstalige jeugd > Activiteiten > Speelplein
Cadolleken)
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Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Aanbod speelweken in de vakantiegids online:

Speelplein
Sven De Vogelaer: 02 412 08 40
sdevogelaer@molenbeek.irisnet.be
www.molenbeek.be

www.vgc.be/jeugd/publicaties/vakantiegids (pdf)

Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Speelplein Roodebeek
Erwin De Cleen: 02 776 82 50
e.decleen@woluwe1200.be
www.jjjy.be/roodebeek

3.1.2. Speelweken
Naast de speelpleinwerkingen zijn er op diverse plaatsen in Brussel
ook speelweken tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en
zomervakantie. Deze speelweken hebben meestal een specifiek
thema (bv. theater, multimedia, …). De speelweken zijn vaak relatief
duur, maar heel wat initiatieven hanteren een goedkoop tarief
voor houders van het OMNIO-statuut of voor mensen die worden
doorverwezen via een intermediair. Deze mensen betalen 10 euro
per speelweek. Er worden ook plaatsen voorbehouden voor mensen
in armoede tot kort voor de start van een speelweek.
De organisaties die speelweken tegen goedkope tarieven
aanbieden, worden in de vakantiegids aangeduid met
een spaarvarken.
Ook jeugdcentrum Aximax heeft een ruim aanbod aan
speelweken, met een goedkoop vakantieaanbod voor verschillende
leeftijdsgroepen.

Jeugdcentrum Aximax

J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel
02 280 45 56
aximax@vgc.be
http://aximax.vgc.be
OMNIO: 10 euro/week

3.1.3. Zomer- en Lenteschool
Tijdens de Brusselse Zomer- en Lenteschool krijgen anderstalige
nieuwkomers en anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar een
taalbad via speelse en uitdagende activiteiten onder deskundige
begeleiding. In de voormiddag zijn er activiteiten met duidelijk
talige doelstellingen en in de namiddag ligt de nadruk op een
‘speels’ aanbod in samenwerking met de VGC-speelpleinen.
Op die manier kunnen de kinderen met het nodige zelfvertrouwen
een goede start maken in het Nederlandstalig onderwijs. Tegelijk
wordt ook hun integratie in de stad en in de samenleving versterkt.
De Lenteschool is gratis. De Zomerschool kost 25 euro voor
de volledige vier weken.

3.1.4. Kampen
Chiro
‘Iedereen Mee op Kamp’ wordt georganiseerd voor kinderen
die nog geen lid zijn van een lokale Chirogroep. Op die manier
kunnen kinderen die niet zijn aangesloten bij een jeugdbeweging,
toch een kampervaring beleven. De Chiro beschikt over een
solidariteitsfonds om het kamp betaalbaar te maken voor mensen
die het financieel moeilijk hebben. De bijdrage wordt geval per
geval bekeken. Alle informatie krijg je bij de stadswerker.
Stadswerker Chiro Brussel

Kolenmarkt 85
1000 Brussel
Hanne Vandesompele
0487 61 52 26
hanne.vandesompele@chiro.be
www.chirobrussel.be

Meer info en het inschrijvingsformulier vind je op de website.
Meer info:
www.vgc.be/Onderwijs/Initiatieven/stedenfondsprojecten/
zomerschool.htm
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Scouts en Gidsen
Net zoals bij de Chiro kunnen kinderen en jongeren tijdens de
zomervakantie bij de Scouts en Gidsen genieten van een kamp
zonder lid te zijn van een groep. Scouts en Gidsen Vlaanderen
noemt deze kampen ‘Open Kampen’. Anders dan bij ‘Iedereen
Mee op Kamp’ zijn de ‘Open Kampen’ alleen bedoeld voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Stadsondersteuner Scouts en Gidsen Brussel

Kolenmarkt 85
1000 Brussel
Trees Vandenbulcke
02 411 25 35 of 0498 13 48 01
regiobrussel@scoutsengidsenvlaanderen.be
www.scoutsengidsenbrussel.be

3.2. Activiteiten door het jaar
Een overzicht van alle mogelijke initiatieven voor kinderen en
jongeren vind je in de jeugdgids. Je kan de gids gratis aanvragen
of downloaden. Ook voor activiteiten tijdens het jaar, los van
vakanties, kunnen mensen een beroep doen op de financiële
bijdragen die vermeld staan in hoofdstuk 1, behalve de fiscale
aftrekbaarheid. Lidgelden komen immers niet in aanmerking.
In deze brochure is het niet de bedoeling om het volledige
jaaraanbod opnieuw te vermelden. Wel worden een aantal
initiatieven opgenomen die specifiek gericht zijn naar
maatschappelijk kwetsbare groepen of die bijzondere aandacht
schenken aan de financiële drempel voor mensen in armoede.
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VGC-jeugddienst

3.2.2. Jeugdhuizen

3.2.3. Jeugdcentrum Aximax

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
02 563 05 79
jeugddienst@vgc.be
www.vgc.be/jeugd/publicaties/jeugdgids

De Brusselse jeugdhuizen hebben de afzonderlijke lidkaarten
vervangen door één gemeenschappelijke jeugdhuizenlidkaart.
Deze lidkaart geeft ook fikse kortingen op concerten in de AB,
voorstellingen in de KVS, het Kaaitheater, de Beursschouwburg enz.
De prijs voor een lidkaart varieert tussen gratis en 5 euro.

Naast activiteiten tijdens de vakanties biedt Aximax ook gedurende
het jaar verschillende ateliers aan. De ateliers zijn opgedeeld in de
leeftijdscategorieën ‘kleuters’, ‘kinderen’ en ‘tieners’. Ook kinderen
en jongeren met een handicap zijn welkom, voor hen worden
aangepaste activiteiten georganiseerd.
Voor ouders met het OMNIO-statuut of mensen die worden
doorverwezen via een intermediair, is er een voordelig tarief. Voor
meer informatie kan je terecht bij het Jeugdcentrum Aximax.

3.2.1. Jeugdbewegingen
‘Chiro’ en ‘Scouts en Gidsen’ beschikken nationaal over een
solidariteitsfonds. Ouders die het financieel moeilijk hebben,
kunnen via dit fonds een tegemoetkoming krijgen voor het lidgeld.
Daarnaast beschikken de verschillende groepen over tweedehands
uniformen of kan er voor 10 euro een basisuniform worden
aangekocht. Alle informatie kan je krijgen bij de stadsondersteuner
of stadswerker.

Meer info:
JES
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel
katrien.vereeken@jes.be
02 411 68 83
www.brusselsejeugdhuizen.be
www.jes.be/brussel

Jeugdcentrum Aximax

J.W. Wilsonstraat 19
1000 Brussel
02 280 45 56
aximax@vgc.be
www.aximax.vgc.be

Stadsondersteuner Scouts en Gidsen Brussel

Kolenmarkt 85
1000 Brussel
Trees Vandenbulcke
02 411 25 35 of 0498 13 48 01
regiobrussel@scoutsengidsenvlaanderen.be
www.scoutsengidsenbrussel.be
Stadswerker Chiro Brussel

Kolenmarkt 85
1000 Brussel
Hanne Vandesompele
0487 61 52 26
hanne.vandesompele@chiro.be
www.chirobrussel.be

2

1

3

2

1

3

4
4

5
5

8
8

6
6

7
7

23

3.2.4. Werkingen voor maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren
De werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren richten zich specifiek op kinderen en jongeren van 6
tot 25 jaar. Ze organiseren een waaier aan activiteiten, zowel na
de schooluren en in de weekends als tijdens de vakantieperiodes.
Deelnemen aan een werking gebeurt op basis van lidmaatschap.
Het lidgeld is doorgaans zeer democratisch. D’BROEJ is
de koepelorganisatie van zeven lokale werkingen. Hier kan je
terecht voor alle informatie over de WMKJ’s in Brussel. Naast
D’BROEJ zijn er nog twee andere werkingen met dezelfde missie
en doelstellingen (Jongerenwerking Foyer en Chambéry). De
werkingen situeren zich voornamelijk in kansarme buurten
en werken meestal buurtgericht.
D’BROEJ

Henegouwenkaai 29 / 6
1080 Brussel
02 412 06 50
info@dbroej.be
www.dbroej.be
Buurtwerk Chambéry

Chambérystraat 24-26
1040 Etterbeek
02 646 20 57
wmkj@chambery.be
www.chambery.be
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Foyer

Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 74 95
annesophie.vdb@foyer.be
www.foyer.be

Cultuur
4.1. Cultuurwaardebon
4.2. CJP
4.3.	Leerlingenkaart
4.4.	Kortingen musea
4.5.	Kortingen bibliotheken
4.6. Overzicht van een divers gratis cultuuraanbod
4.7.	Kunst voor Ketjes

4. Cultuur
Voor kinderen en jongeren bestaan er verschillende initiatieven
om cultuurparticipatie betaalbaar te maken.

4.1. Cultuurwaardebon
De cultuurwaardebon is een kortingsbon van 6,20 euro van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Met de bon kan je
goedkoper deelnemen aan een voorstelling of een tentoonstelling
bezoeken. Meer dan 60 instellingen in Brussel aanvaarden de
cultuurwaardebon. Kinderen (vanaf 3 jaar) en jongeren kunnen
cultuurwaardebonnen aanvragen via de website, via de post en
aan de balie van de administratie van de VGC. Per seizoen kan je
drie bonnen aanvragen. De cultuurwaardebon is strikt persoonlijk.
Je mag hem niet doorgeven, de bon is dus niet geldig voor twee
of meer personen. Je kan de cultuurwaardebon niet gebruiken
voor evenementen met een toegangsprijs lager dan 3,70 euro.
De waarde van de cultuurwaardebon wordt steeds beperkt tot
de toegangsprijs van het bijgewoonde evenement. De bon wordt
nooit geheel of gedeeltelijk in geld omgezet. De cultuurwaardebon
kan enkel gebruikt worden voor losse ticketverkoop. De bon is
niet geldig voor specifieke schoolvoorstellingen, lezingen, films en
workshops. Per voorstelling of evenement kan je slechts één bon
gebruiken. De bon kan je wel combineren met bestaande kortingen
(CJP, de jeugdhuizenkaart, …). Je kan de bon aanvragen als individu
maar ook in groep (als erkende vereniging). Zo kan je nog meer
profiteren van het prijsvoordeel.
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Meer info: www.vgc.be/cultuurwaardebon

4.2. CJP

1
3

CJP, Cultureel Jongeren Paspoort, is een vzw die jongeren
en cultuur dichter bij elkaar wil brengen. De CJP-kaart kost 5
euro en levert ruim 700 voordelen op in Vlaanderen en Brussel en
150.000 voordelen in Europa. De kortingen zijn geldig in tal van
musea, theaters, filmzalen, sportcentra, shops, op reizen en op
de aankoop van dvd’s, cd’s en games.

Tussen 12 en 20 jaar zijn en ingeschreven zijn in een secundaire
school, in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs, in het
voltijds of in het deeltijds onderwijs, of ingeschreven zijn als
leerjongere in een Syntra-centrum.
1

Procedure

2

Iedereen tussen 16 en 26 jaar kan een CJP-kaart aanvragen via
het formulier op de CJP-website. CJP maakt deel uit van het
internationale netwerk Euro<26 (www.euro26.org), waardoor

De scholen en de Syntra-centra – en niet de leerlingen en
leerjongeren zelf – moeten de leerlingenkaarten aanvragen. Dat
kan door te mailen naar leerlingenkaart@maks.be met vermelding
van de naam van de school of de Syntra-campus, het totaal aantal
leerlingen of leerjongeren, het leveringsadres en (voor de scholen)
het instellingsnummer.

de kaart in heel Europa kan worden gebruikt.
Studenten in Brussel kunnen via de hogeschool of universiteit een
gratis CJP-kaart aanvragen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je op
de website www.cjp.be/word-cjper-how.

3

4

De normale bestelperiode loopt van begin mei tot eind juli. Nadien
kunnen er nog kaarten besteld worden, maar dan geldt ‘zolang de
voorraad strekt’. Leerlingen die huisonderwijs volgen, mogen de
aanvraag voor een leerlingenkaart zelf doen.

Meer info: www.cjp.be

4.3. Leerlingenkaart
Alle leerlingen van het Nederlandstalig secundair onderwijs
kunnen een leerlingenkaart krijgen. Deze kaart is een initiatief
van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (Klasse), in
samenwerking met het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP).
Op vertoon van de leerlingenkaart krijgen jongeren op heel wat
plaatsen kortingen. Dat kan in musea en theaters, bij concerten,
films en sportactiviteiten, voor consumpties, computers, kleding,
en nog veel meer.

Voorwaarden voor het krijgen van
een leerlingenkaart

5

6

Meer info: www.leerlingenkaart.be

Leerlingen met een leerlingenkaart zijn automatisch ook
CJP’ers, waardoor zij zowel in België als in het buitenland
tariefverminderingen kunnen vragen bij allerlei organisaties en
evenementen.
Meer info over de voordelen van de leerlingenkaart lees je op de
website van Maks: www.maks.be/leerlingenkaart.
Het voordelenaanbod van de CJP-kaart staat op de website
van CJP: www.cjp.be.
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4.4. Kortingen musea
De Brusselse Museumraad (BMR) vormt sinds 1995 een
overkoepelende vereniging voor de musea van het Brussels
hoofdstedelijk gewest. Dit netwerk bestaat uit zo’n 100 federale,
gemeentelijke, gemeenschaps- en privémusea.
Op de portaalsite van de Brusselse Museumraad vind je een lijst
met musea die kortingen geven. De federale musea (KMKG, KMSK,
Natuurwetenschappen) hebben standaard gratis toegang elke
eerste woensdagnamiddag van de maand.
Meer info: www.brusselsmuseums.be
(FAQ > Welke musea bieden kortingen?)

4.5. Kortingen bibliotheken
Alle erkende openbare bibliotheken zijn aangesloten op het
BruNO-netwerk (Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken).
Dit is een gemeenschappelijk bibliotheeksysteem met een
gemeenschappelijke catalogus en met één lenerspas (=BruNO-pas)
waarmee je terecht kan in alle Brusselse bibliotheken.
De kosten voor lidmaatschap en het leengeld zijn niet overal
hetzelfde, maar in de meeste bibliotheken kunnen kinderen
en jongeren gratis lid worden en al het materiaal (boeken en
audiovisueel materiaal) gratis uitlenen.
In het kader van de jeugdboekenweek hebben alle bibliotheken een
aanbod van lezingen of animaties voor basisscholen en in sommige
bibliotheken is er ook een aanbod voor het secundair onderwijs.

In de meeste bibliotheken worden voorleesuurtjes of randanimatie
georganiseerd voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Een aantal
bibliotheken werkt ook actief met een kinder- en jeugdjury
(6 tot 14 jaar). Enkele bibliotheken hebben hun activiteitenaanbod
uitgebreid naar tieners.
Als lid van een Brusselse bibliotheek kan je gratis gebruikmaken van
het internet. Het aantal beschikbare computers schommelt sterk,
afhankelijk van de grootte van de bibliotheek.
Op dit ogenblik beschikken twee bibliotheken (in Vorst en in
Elsene) over games, één bibliotheek heeft wifi.
De meeste activiteiten in de bibliotheken zijn gratis. Voor meer
concrete informatie kan je terecht op onderstaande website. Daar
vind je ook alle websites van de erkende openbare bibliotheken.

4.6. Overzicht van een divers
gratis cultuuraanbod

4.7. Kunst voor Ketjes

‘Gratis in Brussel’ is een initiatief van vzw Muntpunt. Een website
geeft een overzicht van alle gratis evenementen zoals gratis
optredens, vernissages, try-outs, lezingen, festivals, enz.
Meer info: www.gratisinbrussel.be
Op de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
een rubriek voorbehouden voor verschillende initiatieven in Brussel
die gratis zijn, onderverdeeld per thema: musea, spelen, theateren andere voorstellingen, boeken, sport, wandelingen, …

‘Kunst voor Ketjes’ wil Brusselse kinderwerkingen een handje
toesteken bij het vinden en organiseren van leuke culturele
uitstappen voor groepen kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Op de website staan verschillende museumrondleidingen,
theatervoorstellingen, concerten, … die plaatsvinden buiten
de schooluren en die op een speelse manier worden aangepakt.
Daarnaast bieden de kunstorganisaties enkele leuke extraatjes
aan: een ontmoeting met acteurs of muzikanten, een workshop, …
1

2

3

Meer info: www.kunstvoorketjes.be

Meer info: www.brussel.irisnet.be/gratis-brussel

6
4

Meer info: www.bruno.be
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5.5.2 De Lijn

5. Andere kortingen
en tegemoetkomingen

5.2. Fonds Vrijetijdsparticipatie

5.1. Steunpunt Vakantieparticipatie
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme
Vlaanderen die een aanbod uitwerkt voor mensen met een laag
inkomen. Het Steunpunt onderhandelt met toeristische partners
om sociale tarieven te verkrijgen. Steeds meer vakantiecentra,
hotels, campings en attracties werken een sociaal aanbod uit.
Een volledig overzicht is terug te vinden in de vakantiegidsen van
het Steunpunt Vakantieparticipatie (op te vragen bij de organisatie)
en op hun website.
Sociale organisaties fungeren steeds als tussenschakel.
Organisaties kunnen lid worden door het formulier tot aanvraag
van lidmaatschap (te vinden op hun website) op te sturen naar
het Steunpunt. Verder voeg je het meest recente jaarverslag van
je organisatie toe. Het Steunpunt Vakantieparticipatie neemt zelf
contact op als de aanvraag verwerkt is. Dat gebeurt om
de drie maanden.
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Je kan ook zelf een aanvraag doen voor je gezin of als individu!
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Meer info:
Steunpunt Vakantieparticipatie
Grasmarkt 61
1000 Brussel
02 504 03 91
vakantieparticipatie@toerismevlaanderen.be
www.vakantieparticipatie.be

Jongeren en kinderen kunnen ook deelnemen aan culturele
activiteiten via de werking van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Het
Fonds werkt voor en met mensen in armoede die lid of cliënt zijn
van een private welzijnsorganisatie of welzijnsvereniging. Omdat
mensen in armoede heel moeilijk detecteerbaar zijn, werd gekozen
om samen te werken met lokale welzijnsorganisaties die dagelijks
met deze mensen werken en een sterke vertrouwensband genieten.
Deze organisaties staan in voor de omkadering en de toeleiding.
In de eerste plaats richt het Fonds zich tot de lokale organisaties,
verenigingen of groepen die een band hebben met één van de
4 partners van het Fonds Vrijetijdsparticipatie: buurtwerkingen,
verenigingen waar armen het woord nemen, Welzijnsschakelsgroepen, Centra Basiseducatie. Maar het Fonds staat open voor alle
organisaties die mensen in armoede als doelgroep van hun werking
hebben met uitzondering van:

10

11
12

Overheidsinstellingen
(gemeentelijk, provinciaal, regionaal of federaal)
Verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, MPI’s, psychiatrische
instellingen, RVT’s,instellingen voor gehandicaptenzorg, …).

Organisaties en verenigingen die aanspraak willen maken op een
tussenkomst van het Fonds Vrijetijdsparticipatie worden gevraagd
om kosteloos lid te worden van het Fonds. Organisaties en
verenigingen die actief zijn in Brussel kunnen enkel beroep doen
op het Fonds via het Aanbod Vrijetijdsindustrie.
Belangrijk is dat het Fonds ook tussenkomsten voorziet voor
bijkomende kosten zoals o.m. vervoer en kinderopvang.

Meer info:
Fonds Vrijetijdsparticipatie
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02 548 26 71
info@fondsvrijetijdsparticipatie.be
www.fondsvrijetijdsparticipatie.be

5.3. De Gezinsbond
De Gezinsbond is een pluralistische organisatie die zich inzet
voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.
Kinderen komen op de eerste plaats. De werkterreinen zijn
uiteenlopend: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en
verenigingsleven, gezinspolitieke acties. Met de lidkaart van
de Gezinsbond kan je rechtstreekse korting krijgen bij natuuren pretparken, musicals, tentoonstellingen.
Daarnaast werkt de Gezinsbond ook met een elektronische
gezinsspaarkaart waarmee je op zeer uiteenlopende plaatsen in
Vlaanderen punten kan verzamelen (www.gezinsspaarkaart.be).
Elke deelnemende handelaar beschikt over een terminal die de
korting bij je saldo op de kaart telt. Elke schijf van 20 euro wordt
een betaalmiddel. Boeken, kleding, gsm-kaarten, musea of naar
de bioscoop gaan. Het aanbod is even groot als verrassend.
Meer info:
Gezinsbond
Troonstraat 125
1050 Brussel
02 507 88 11
www.gezinsbond.be
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5.4. Gratis internet

5.5.3 NMBS

Op verschillende openbare plaatsen heeft men gratis toegang tot
internet (bv. bibliotheken, jeugdhuizen). Er bestaat ook een website
met een overzicht van hotspots met gratis wifi in Brussel.

Naast de verschillende tarieven en voordelige formules bestaan er
ook enkele wettelijk geregelde en voorgeschreven reductiekaarten
zoals de reductiekaart van de Gezinsbond (zie 5.2.) en de
kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’.

Meer info: www.hierisgratiswifi.be/hotspots/Brussel

Op de websites hieronder vind je meer info over hoe je de kaarten
aanvraagt, over de voorwaarden en de kortingen waarop je
recht hebt.

5.5. Openbaar vervoer
5.5.1 MIVB

Onder bepaalde voorwaarden reizen kinderen jonger dan 12 jaar
zelfs gratis.

OMNIO-abonnement
Voor houders van het OMNIO-statuut (zie 1.5.) bestaat er een
OMNIO-abonnement dat geldig is op het net van de MIVB. Als
mensen of hun familie (huishouden) in aanmerking komen voor
dit statuut dan krijgen ze een korting op hun verplaatsingen met
de MIVB. Met een attest van hun ziekenfonds kunnen ze in een
BOOTIK hun abonnement aankopen.
Er zijn twee abonnementsformules: maandelijks of jaarlijks.
■■

Voor een maand: 7,90 euro

■■

Voor een jaar: 81 euro

Meer info: www.b-rail.be (België > Tarieven > Speciale kortingen)
Kortingskaart voor grote gezinnen
■■

1

3

2

■■

Kinderen

■■

‘Verhoogde tegemoetkoming’ (OMNIO)

■■

OCMW-biljet

■■

Werkzoekenden

5.5.2 De Lijn
Sommige mensen kunnen een abonnement tegen verminderd
tarief krijgen. Houders van het Omnio-statuut met een leefloon of
inkomensgarantie, asielzoekers of jongeren begeleid door
een voorziening van de Bijzondere Jeugdzorg.

34

Meer info:
www.delijn.be/vervoerbewijzen/types/abonnement/korting/
korting.htm

5
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7
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