P-fonds

VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN

dienst Sociale Zaken & Senioren
De Boare, Koningsplein 1
058-42 97 65
socialezaken@depanne.be
www.depanne.be/senioren
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v.u.: Bram Degrieck, Zeelaan 21, 8660 De Panne

dienst Cultuur
Zeelaan 21
058-42 97 53
cultuur@depanne.be
www.depanne.be/cultuur

N
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dienst Sport
Sporthal Den Oosthoek, Sportlaan 2
058-42 18 20
sport@depanne.be
www.depanne.be/sport

*
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dienst Jeugd
De Boare, Koningsplein 1
058-42 21 94
jeugd@depanne.be
www.depanne.be/jeugd
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Huis van het Kind
058-42 97 78
huisvanhetkind@depanne.be

CEN

OCMW
Lindenlaan 3
058-42 97 80
secretariaat@ocmwdepanne.be
www.depanne.be/ocmw

KORTINGEN VOOR VRIJETIJDSACTIVITEITEN

D E PA N N E

VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN DANKZIJ HET P-FONDS

Activiteiten door erkende verenigingen en clubs uit De Panne:

Je wilt graag activiteiten doen in je vrije tijd, maar kan het
moeilijk betalen?
Het P-fonds van De Panne kan jou helpen met een korting
voor heel wat activiteiten.
Dit kan door de kosten van de activiteiten te verminderen
of gedeeltilijk terug te betalen.

40 %
- sportverenigingen
- cultuurverenigingen
korting
- jeugdverenigingen
- onder bepaalde voorwaarden kan de tussenkomst ook verleend
worden voor activiteiten door verenigigen en clubs buiten
De Panne
- activiteiten van verenigingen voor senioren komen niet in
aanmerking

VOOR WIE?

Voor iedereen die het moeilijk heeft om de kosten
van activiteiten in de vrije tijd te betalen.
Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds, heeft automatisch recht op het P-Fondstarief.
Wie dit recht nog niet heeft, kan op basis van de persoonlijke situatie
een aanvraag doen bij één van de diensten.
VOOR WELKE ACTIVITEITEN KRIJG JE KORTING?

Activiteiten georganiseerd door het lokaal bestuur:

80 %

- speelpleinwerking De Ravotter
korting
- SWAP tienerwerking
- Techniekacademie
- sportkampen en lessenreeksen van de dienst Sport
- Westhoek Academie (WAK)
- StAPwest (Stedelijke Academie voor Podium Kunsten Westhoek)
- activiteiten van de dienst Sociale Zaken & Senioren (max. € 50
per jaar, enkel voor rechthebbenden van een Inkomensgarantie
Ouderen (IGO), zorgbudget of tegemoetkoming voor personen
met een handicap)
- activiteiten georganiseerd door de dienst Toerisme

VOOR WELKE KOSTEN?

- lidgeld / kampgeld
- kosten voor toegang of deelname
- kosten voor materiaal en kledij
- kosten voor openbaar vervoer om er te geraken
- kosten voor kinderopvang tijdens de activiteit
AANVRAGEN

- een korting aanvragen, is makkelijk via één van deze diensten: dienst
Jeugd, dienst Sport, dienst Cultuur, dienst Sociale Zaken & Senioren of
het OCMW
- elke aanvraag wordt apart en discreet behandeld.
- 1x per kalenderjaar aanvragen
- tot € 200 per jaar per persoon
- breng een kleefbriefje van het ziekenfonds mee van elk gezinslid

Het volledige ‘Reglement P-fonds De Panne’ is van toepassing op alle aanvragen en toekenningen.

P-fonds

