
 

 

 

 

Bijkomende informa�e 

OCMW Hulshout 

Sylvie Schelles 

Grote Baan 264 

2235 Hulshout 

 

� 015 75 01 00 

� sylvie.schelles@hulshout.be 

 

Infofolder 

Geldig tot? 

De vrije�jdspas is 1 kalenderjaar geldig 

en kan jaarlijks vernieuwd worden. 

 

Misbruik? 

Bij misbruik hee/ het gemeentebestuur 

het recht de vrije�jdspas en de daaraan 

verbonden voordelen in te trekken. 

 

 

 

 

Vrije�jdspas 



 

Waar aanvragen? 

• OCMW Hulshout - Sociale Dienst 

 Grote Baan 264, 015/750.100 

• Vrije�jdsdienst of onthaalloket  

 Prof. Dr. Vital Celenplein 2 

 015/22.40.11 

• Sportdienst 

 Industriepark 3, 015/24.26.77 

• Bibliotheek  

 Booischotseweg 1 , 015/22.40.17 

• Per e-mail: vrije�jd@hulshout.be 

Goedkeuring? 

Mits goedkeuring van de aanvraag 

wordt  de vrije�jdspas binnen de 2 

weken opgestuurd naar de aanvrager 

of het OCMW.  

Wat is een vrije�jdspas ? 

De vrije�jdspas gee/ recht op kor�ng aan de 

houder en eventuele op de kaart vermelde kin-

deren, bij deelname aan bepaalde ini�a�even 

van gemeentediensten, plaatselijke verenigingen 

en sommige provinciale instellingen.  

Wie hee/ recht op de pas ? 

Inwoners die: 

• gerech�gd zijn op een verhoogde tegemoet-

koming van de ziekte- en invaliditeitsverze-

kering 

• een inkomen ontvangen van het OCMW 

• een medische erkenning hebben en/of een 

tegemoetkoming ontvangen van de FOD So-

ciale Zekerheid 

• een inkomen ontvangen van de Rijksdienst 

voor Pensioenen, meer bepaald: 

◊ een tegemoetkoming als persoon met een 

handicap op basis van een blijvende ar-

beidsongeschiktheid van 66%; 

◊ een inkomensgaran�e voor ouderen (IGO); 

◊ een gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 

◊ een tegemoetkoming voor hulp van derden. 

• een tegemoetkoming ontvangen van de 

Vlaamse zorgverzekering 

• in budgetbegeleiding, budgetbeheer of col-

lec�eve schuldenregeling zijn 

• een European Disability Card bezi?en 

• in een noodsitua�e verkeren vastgesteld 

door Welzijsschakel, of Huis van het Kind of 

OCMW 

• pleegouder zijn 

 

Opgelet:  De volledige specifica�es per categorie 

van rechthebbenden kunnen worden nagelezen 

in het gemeentelijk reglement op de vrije�jdspas. 

Zie: www.hulshout.be/nl/vrije-�jd/vrije�jdspas. 

Je kan ook een afdruk van het reglement verkrij-

gen via de bevoegde diensten. 

Bij de aanvraag dient een a?est gevoegd te worden, 

uitgereikt door de bevoegde instan�e. Al naar gelang 

het geval is dit: OCMW, FOD Sociale Zekerheid, RVP, 

zorgkas, collec�eve schuldbemiddelaar, Welzijnsscha-

kel, Huis van het Kind of dienst voor pleegzorg. 

Hoeveel bedraagt de kor�ng? 

50 % kor�ng op ac�viteiten met dit logo: 

 

 

 

 

 

 

 

• Met deze pas kan je voor € 2 naar: 

◊ Arboretum, Kalmthout (bloemen- en bomen-

tuin) 

◊ Kasteel d’Ursel, Hingene 

◊ Provinciaal Recrea�edomein Zilvermeer, Mol 

◊ Provinciaal Sport- en Recrea�ecentrum De Nek-

ker, Mechelen 

 

De verminderde prijs van € 2 geldt alleen voor de 

toegang. 

 

• Cultuurhuis de Warande te Turnhout gee/ 80% 

kor�ng bij het bijwonen van een voorstelling, 

rondleiding of concert dat door de Warande zelf 

wordt georganiseerd.  

 

 


