Reglement Sleutelpas
1. Omschrijving, doelstelling en doelgroep
De SLEUTELPAS is een individuele kortingkaart dat gerechtigden verhoogde tegemoetkoming kunnen
aanvragen om tegen gunsttarief deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten van het lokaal bestuur Temse.
Het is een instrument om een geïntegreerd vrijetijdsbeleid te bevorderen en de vrijetijdsparticipatie van
mensen met een laag inkomen te vergroten.
2. Aanvraagprocedure
De Sleutelpas kan op elk moment van het jaar door iedere meerderjarige inwoner van Temse worden
aangevraagd via het daartoe bestemde aanvraagformulier bij het gemeentebestuur, AC De Zaat, Frans
Boelplein 1 te Temse aan de Infobalie en bij het OCMW, Kouterstraat 1 te Temse aan het onthaal.
Deze aanvraag kan ook digitaal gebeuren. Op vertoon van een recent attest verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds of een attest leefloon (beiden maximum 3 maanden oud) wordt
een gratis Sleutelpas uitgereikt voor alle leden van het gezin op basis van de op dit attest vermelde
gezinssamenstelling.
Afwijkingen hierop worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen of aan het Bijzonder Comité Sociale Zorg van het OCMW.
Het gebruik van de pas is persoonlijk, er kan steeds gevraagd worden om een identiteitsbewijs voor te
leggen.
De aflevering van een Sleutelpas kan tot maximum 5 werkdagen duren vanaf het moment van
aanvraag. Het is vanaf de uitreiking dat men effectief van het voordeeltarief kan genieten. De
Sleutelpas kan worden afgehaald aan het onthaal OCMW of gemeente.
3. Praktisch
De Sleutelpas is 1 jaar geldig vanaf de uitreiking en geeft recht op 50% korting op het
inschrijvingsgeld bij :
✓
✓
✓
✓

Sportdienst : sportkampen
Cultuurdienst : podiumactiviteiten, familievoorstellingen, aperitiefconcerten en matinees
Jeugddienst : speelpleinwerking SpeGT, Grabbelpasactiviteiten, tieneractiviteiten
Buitenschoolse kinderopvang De Woonboot

Houders van de kansenpas betalen 4 € voor een maaltijd in het lokaal dienstencentrum ’t
Achterpoortje of in het Kidsresto.
Afwijkingen en aanvullingen hierop worden ter goedkeuring voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen of aan het Bijzonder Comité Sociale Zorg van het OCMW.
De Sleutelpas dient op verzoek te worden vertoond bij inschrijving/betaling van hogergenoemde
activiteiten.
Wanneer de geldigheidsduur van de Sleutelpas verlopen is dient de houder zelf een nieuwe aanvraag
te doen; deze wordt dus niet automatisch verlengd.
Bij verlies van een Sleutelpas wordt deze éénmalig gratis vervangen; bij herhaling wordt er € 1 per
pasje aangerekend.

