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1. Financiële (e.a. vormen van) ondersteuning 
vrijetijdsactiviteiten– via lokaal fonds 

 

2. Vrijetijdstoelage sport – via reglement Sporting A 

 

3. Wat is het team vrijetijd? 

 

4. Sporting A & kansentarief 

 



1. Financiële (e.a. vormen van) ondersteuning 
vrijetijdsactiviteiten – via lokaal fonds 

• Binnen begeleidingen team vrijetijd 

• Doelgroep: 

– VT- statuut afwezig 

– Schuldbemiddeling 

– Geen wettelijk verblijf 

• Sport, jeugd en cultureel aanbod 

• Budget wordt elk jaar herzien 



2. Vrijetijdstoelage sport – via reglement 

• Doelgroep:  

– Antwerpenaren met VT- statuut 

– Geen OCMW cliënten (uitzondering fitness en 
risicogevechtsporten)  

• Aanbod van:  

– Erkende sportverenigingen stad Antwerpen, of 
erkenningsaanvraag  

– Sportverenigingen uit gemeenten die grenzen aan stad 
Antwerpen  

– Andere aanbieders die geen sportvereniging zijn 

  Bv. fitness centra, aanbod zwem‐, danslessen,… 

 

Doelstelling: Antwerpenaren die in een precaire financiële  situatie 
leven financieel ondersteunen bij het sport – of beweegaanbod 



2. Vrijetijdstoelage sport – via reglement 
Wat? 

Maximale toelage van €100 per kalenderjaar voor lidgeld 
sport‐en beweegaanbod van lopende kalenderjaar. 

Lidgeld:  
Bv. Deelname sportseizoen 
Bv. Deelname lessenreeks 
Bv. Eenmalige deelname sport of beweegaanbod (bv. 
sportkamp) 

 
Minimale eigen bijdrage van €50 vermeerderd met toelage 
vanuit ziekenfonds. 



• Aanvraagformulier invullen 

(via website downloaden, Buurtsportmedewerker, sportclub) 

• Volledig invullen: deel aanvrager + deel club + bijlages 
(klever mutualiteit en betaalbewijs) 

• Opsturen of mailen (sporting A Damplein 31, 2060 
Antwerpen of e-mailadres 

• Uiterlijk na 2 weken goed‐ of afkeuring van aanvraag. 2 
weken de tijd om dossier evt. in orde te brengen. 

• OP = OP 

2. Vrijetijdstoelage sport – via reglement 
Hoe? 





3. Wat is het team vrijetijd? 

 • 10 vrijetijdsbemiddelaars 

• Thema’s sport, cultuur en jeugd 

• Ondersteuning en begeleiding 

• Waar: inbedding OCMW - ATLAS + 

ANTWERPEN-CENTRUM (Amandus/ Atheneum en Stuivenberg/ Dam) 

ANTWERPEN-NOORD 

OUD- BERCHEM 

OUD- BORGERHOUT 

DEURNE-NOORD 

HOBOKEN 

LINKEROEVER 

LUCHTBAL/ROZEMAAI 

MERKSEM 

KIEL 

STATIONSWIJK 

 



3. Wat is het team vrijetijd? 
Werkwijze? 

Aanmelding  

• Via partners/collega’s 

• Permanentiemomenten 

• Relevante info 

Screening 

• Aandachtswijk  

• Extra info opvragen 

1ste contact 

 WAAR 

• Vertrouwde omgeving cliënt 

• Warme overdracht 

• Veiligheid vrijetijdsbemiddelaar 



3. Wat is het team vrijetijd? 
Meer info  

Contactgegevens, permanentiemomenten en 
formulieren op  

www.antwerpen.be/teamvrijetijd  

http://www.antwerpen.be/teamvrijetijd


4. Sporting A & kansentarief 

kansentarief max. 20% op al het aanbod van 
Breedtesport & Buurtsport o.b.v. A-kaart mét 
aangeduid kansentarief 
 

kansentarief €0,50 Antwerpse zwembaden o.b.v.  

A-kaart mét aangeduid kansentarief 

 

A-kaart als actief en passief participatie-instrument… 

 



4. Sporting A & kansentarief 
Meer info  

Sporting A  

Lokaal sociaal beleid 

Tel.  03 338 18 61 
liz.michiels@stad.antwerpen.be 

 

 

  

mailto:liz.michiels@stad.antwerpen.be

