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STAP 1 Gaat het over een individuele uitstap of een lidmaatschap? 

Verwijs je leden naar de reguliere kanalen: 

VRIJETIJDSBEMIDDELAARS 

Ondersteuning voor deelnemen aan vrije tijd: sport, jeugdwerk + cultuur.  Persoonlijke begeleiding van a tot 
z, tijdens permanentiemoment of op afspraak. 

Zie team vrije tijd 
 

VRIJETIJDSLOKETTEN 

Laagdrempelige ontmoetingsplaats, maandelijks aanbod, gratis of aan lage prijs. 
zie vrijetijdsloketten 
 

TEAM VRIJE TIJD 

Periodiek aanbod, gratis of aan lage prijs + aanbod ‘Iedereen Verdient Vakantie’ + uitstappen via de 
vrijetijdskalender voor klanten van de sociale centra, voor werkervaringsklanten en voor klanten in 
schuldbemiddeling bij het OCMW. 
Persoonlijke begeleiding van a tot z, tijdens permanentiemoment of op afspraak. 
Voor meer info over deelname aan of toeleiding naar het aanbod: 

o vrijetijd@antwerpen.be 
o 03/338 17 35 
o zie team vrije tijd en aanspreekpunt-team vrije tijd in de sociale centra 

A-KAART met KANSENTARIEF 

Zie A-kaart met kansentarief en maak gebruik van je korting via de A-kaart. 

 

AANBOD IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE EN VRIJUIT 

Zie www.iedereenverdientvakantie.be of www.vrijuit.nu en bestel tickets via hen. 

 

STAP 2 Gaat het over een uitstap in groep (minimaal 2 personen, eventuele 
begeleiding niet inbegrepen)? 

 

A  Is het aanbod beschikbaar aan KANSENTARIEF VIA A-KAART? 

Zie A-kaart met kansentarief en maak gebruik van je korting via de A-kaart. 

 
 

DEELNEMEN AAN CULTUUR, SPORT OF VRIJE TIJD IN ANTWERPEN  
KORTINGEN VOOR SOCIALE VERENIGINGEN 
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B Is het aanbod beschikbaar via IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE of VRIJUIT? 

Zie www.iedereenverdientvakantie.be of www.vrijuit.nu en bestel tickets via hen. 

 
 

C Is het aanbod beschikbaar via de vrijetijdskalender team vrije tijd?  

Voor klanten van de sociale centra, voor werkervaringsklanten en voor klanten in schuldbemiddeling bij het 
OCMW: 

Zie team vrije tijd en bestel tickets via hen. 

Voor meer info over het aanbod, neem contact op via vrijetijd@antwerpen.be of 03 338 17 35. 

 
 

STAP 3 Uitstap in groep en geen korting via reguliere kanalen?  
Gebruik het LOKAAL FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE 

Maximum 80% van de kosten worden terugbetaald (ook kosten openbaar vervoer); 

Enkel voor aanbod in de Stad Antwerpen en haar 9 districten en voor verenigingen daar gevestigd; 

Aanvragen ten laatste 30 november 2021, halftijdse verantwoording voor 1 september 2022, definitieve 
verantwoording voor 15 december 2022. 

 
 

TIP: misschien geeft de aanbieder toch een vorm van korting. Meld dit dan op fondsvrijetijd@antwerpen.be. 

 

 

Een vraag? Een suggestie? Een plan? Meer info: lokaal fonds vrijetijdsparticipatie 

Niet duidelijk?  Contacteer ons: fondsvrijetijd@antwerpen.be 
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