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Aanwezig: 

- Dario Clauw 

- Shana Poley :   secretaris  

- Sien Depotter 

- Nick Lips:   voorzitter 

- Kenzo Bedert 

- Niels Plysier  

- Rik Lips:  schepen van jeugd 

Verontschuldigd:  

- Jan Bonte 
 

 
1. Voordeelpas 2016 

 

STAP 1. Controle recht op korting:  

Vraag bij de inschrijving of het kind/de 

jongere een voordeelpas met 

kortingscode heeft. 

JA: 

- Controleer of de juiste pas wordt 

voorgelegd (naam - jaartal). 

- Is de kortingscode op de 

achterzijde van de pas ingevuld?  

NEE: 

- Kent het gezin de voordeelpas 

wel? Weten ze wat de voorwaarden en voordelen (zie ommezijde) van de pas met 

code zijn?  

- Indien nodig: doorverwijzing naar het Sociaal Huis – Infopunt Welzijn 

 

STAP 2. Betaling door het gezin: 

- Bij de inschrijving rekent de vereniging het gezin slechts 50% van het lidgeld aan en 

(indien van toepassing) 50% van de kostprijs voor materiaal dat ter plaatse kan/moet 

worden aangekocht. 

 

STAP 3. Vordering overige 50%: 

- Om de overige 50% te verkrijgen, dient het formulier ‘Terugbetaling aan verenigingen’ 

ingevuld te worden. Dit wordt door de ouder en de secretaris of voorzitter van de 

vereniging ondertekend. Er zijn meerdere aanvragen (van verschillende leden) per 

formulier mogelijk.  

- Het ingevulde formulier wordt aan de sportdienst, jeugddienst, cultuurdienst of het 

Sociaal Huis bezorgd. 

- Het stadsbestuur controleert de aanvraag en stort het bedrag op de rekening van de 

vereniging.  



 

UITZONDERING: korting achteraf 

Wat als een gezin al betaald heeft en pas later te weten komt recht te hebben op deze 

korting? 

- De vereniging kan zelf beslissen of ze de korting nog toestaat. De werkwijze is 

dezelfde. Gelieve dan wel het volledige bedrag te noteren in de kolom ‘Betaald door 

gezin’.  

- Het vereniging kan onmiddellijk of na storting door het stadsbestuur de 50% aan het 

gezin terugbetalen. 

 

                  
Er zijn zeker nog Nieuwpoortse gezinnen die recht hebben op de code, 
maar dat niet weten. Als vereniging kan je helpen door bv. info rond de 
voordeelpas op de website of in de briefwisseling te zetten. Voor de 
aanvraag van de code de gezinnen graag doorverwijzen naar het 
Sociaal Huis. 
 
Kinderen/jongeren die lid zijn van een erkende Nieuwpoortse 
vereniging en buiten de club om materiaal moeten aankopen of huren 
om te kunnen deelnemen (bv. sportschoenen, muziekinstrument) 
kunnen 50% van het betaalde bedrag terugkrijgen, met een maximum 
van 150 EUR per jaar. Ook voor deze aanvraag kunnen ze bij het 
Sociaal Huis terecht. Nodig: de voordeelpas, het bewijs van 
lidmaatschap (bv. bewijs van betaling) en een betalingsbewijs van het 
materiaal. 
 

 

Vragen? sociaalhuis@nieuwpoort.be – 0498 92 92 45 

 

 

  

  50% korting bij: 

 Naschoolse opvang in De Panger, speelpleinwerking, swap-activiteiten 

 Activiteiten en kampen van de jeugddienst, sportdienst en het zwembad 

 10-beurtenkaart, familie– of individueel abonnement voor het zwembad 

  Lidgeld bij erkende sport-, jeugd- (Chiro en Scouts) en cultuurverenigingen  (bv. 

teken– of  muziekacademie) in Nieuwpoort, deelname aan hun kampen 

  Aankoop of huur van materiaal om aan de activiteiten van de sport-, jeugd- of 

cultuurvereniging deel te nemen (max. 150 euro per jaar – bewijs lidmaatschap 

nodig) 

 Toegang bezoekerscentrum Westfront 

  25% terugbetaling na aankoop van een Buzzy Pazz 

  Recht op de aankoop van onderwijscheques: 

  Kostprijs = 2 euro -  waarde = 10 euro 

  Aantal per kind per schooljaar: kleuter = 5 - lagere school = 10 - secundair = 15 

  Voor betaling van de schoolfactuur - niet geldig: maaltijden en internaatkosten. 



  Cheques aanvragen = bij jeugddienst, dienst bevolking, Sociaal Huis, burgemeester 

  

  Gezamenlijk netto belastbaar inkomen = max. 20.009,15 EUR  

 OF: Je ontvangt leefloon  

  OF: Je ontvangt enkel een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid 

   OF: Je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit 

     OF: Je staat onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldregeling 

  

  Sociaal Huis - Infopunt Welzijn, Astridlaan 103   

  BRENG MEE:     (OOK NODIG VOOR WIE IN 2015 AL EEN CODE HAD!) 

   Laatste belastingbrief 

 OF: Recent attest leefloon 

 OF: Recent attest FOD Sociale Zekerheid 

 OF: Bewijs verhoogde tegemoetkoming mutualiteit 

 OF: Recent attest van je budgetbeheerder of schuldbemiddelaar 

 

2. Nieuwe wetgeving attestering animatoren 
Sinds 1 oktober 2015 is er een nieuwe regelgeving rond attestering animatoren. Het 
is hierbij erg belangrijk dat je je als jeugdbeweging registreert op de site 
https://cjsm.be/kavo/.  
 

14 animatoren/leiders namen op 26 maart 2016 in de jeugddienst deel aan de 
vorming stagebegeleider die werd georganiseerd door de Vlaamse dienst 
Speelpleinwerk. 
 
Stagiairs die stagelopen in de jeugdvereniging of op het speelplein kunnen begeleid 
worden door de animatoren die deelgenomen hebben aan de vorming. 
 

3. Plannen nieuw jeugdcentrum 
 
De plannen voor de renovatie van het jeugdcentrum werden voorgelegd aan de 
leden van de jeugdraad. Het animatorenlokaal en uitbreiding van de polyvalente zaal 
werden enthousiast onthaald. 
 

4. “jeugdhuis” Ramskapelle 
 
De chalet die in Ramskapelle staat (Leistraat) werd aangeleverd door stad 
Nieuwpoort alsook het water en de elektriciteit worden door de stad betaald. Er is 

https://cjsm.be/kavo/


hier echter geen enkele controle noch ondersteuning van de stad. Shana en schepen 
Lips hebben een eerste keer samengezeten met twee jongeren die over de sleutel 
beschikken. Het werd duidelijk dat zij nog niet hebben stilgestaan wat er precies 
moet gebeuren met de uitbating. Jan (werknemer jeugddienst) heeft contact 
opgenomen met formaat. Begin april zitten zij nog eens samen met deze jongeren 
om de mogelijkheden te bespreken. 
  

5. Speelterreinen 
 
Het speelterrein voor de kinderboerderij werd goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen en door de gemeenteraad. Hopelijk wordt dit afgewerkt 
tegen de zomervakantie. 
Er wordt ook een bestek opgemaakt om de reeds bestaande speelterreinen op te 
frissen (nieuwe ondergrond en enkele nieuwe speeltoestellen) – Haringhoek, 
Leistraat en Theo Goedhuysplein. 
In de Stuiverwijk wordt er gekeken om twee nieuwe toestellen te plaatsen. 
Ook wordt er nagegaan of er in het maritiempark een speeltoestel kan geplaatst 
worden. 
 

6. Varia 
 
Cursus gemachtigd opzichter:  
De chiro wenst een opleiding gemachtigd opzichter te volgen. Dario vraagt na wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Inrit jeugdhuis:  
Er wordt nagevraagd of de eerste parkingplaats naast de poort van het jeugdhuis 
kan verwijderd worden. Als er daar een bus geparkeerd staat, wordt de ingang van 
het jeugdhuis geblokkeerd. 
 
 
VOLGENDE JEUGDRAAD:  10 juni op verplaatsing 
 
Voor verslag 
 
 
Shana Poley 
Jeugdconsulent 
 


