
LOKAAL NETWERK 
VRIJETIJDSPARTICIPATIE 2019

Kleine 
portemonnee?
Wil je naar een voorstelling, 
activiteit, sportclub of naar  
de film maar lukt dat niet?
Wij helpen je op weg! 

Wat is het lokaal netwerk 
vrijetijdsparticipatie?

Vanaf 2019 werkt stad Beringen samen met 
heel wat partners rond vrije tijd. Het doel is 
om kwetsbare mensen te laten deelnemen aan 
activiteiten in hun vrije tijd.
We doen dit door hen te helpen met vragen  
over vrije tijd, maar ook met financiële steun.
Let op, financiële steun enkel voor inwoners  
van Beringen!

Daarnaast zet dit netwerk zich in om vrije tijd meer 
bereikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen.

Meer informatie vind je op de website:  
www.beringen.be onder ‘vrije tijd’  
– knop ‘vrijetijdsparticipatie’. 

Elke 1e en 3e woensdag van de maand:
De Draaischijf 
Klaverweide 82
3581 Beringen 

Elke 2e, 4e (en 5e) woensdag van de maand:
Administratief 
Centrum
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

Waar kan je terecht?
Bij alle organisaties die lid zijn van het netwerk of  
bij het lokaal loket vrijetijdsparticipatie.
We helpen je graag verder met je vragen over  
vrije tijd of om een aanvraag in te dienen. 

Je bent iedere woensdag welkom bij het loket 
vrijetijdsparticipatie tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Zit je nog met vragen?
Maak een afspraak via: 
vtp@beringen.be of T 011 43 03 41



Wat doen we?
Behalve voor informatie, kan je dus ook een aanvraag 
doen voor financiële steun. 

Dit kan voor allerlei activiteiten:

 Eenmalige activiteiten bij een vereniging 
(theater, ...)

 Lidmaatschap bij een vereniging  
(OKRA, voetbal, dansclub, ...)

 Cursussen en kampen  
(sportspetters, kookworkshop, ...)

 Uniform of sportkledij 

Wil je een aanvraag doen, maar heb je hulp 
nodig? Kom gerust eens langs bij het loket 
vrijetijdsparticipatie of maak een afspraak.  
Al de gegevens vind je op de achterkant van  
de folder. 

Hoe werkt het?

STAP 1
Waar kan ik een aanvraag doen? 

Je kan een aanvraag doen via het loket 
vrijetijdsparticipatie of via een van de partners.  
Dit kan via een aanvraagformulier. 

STAP 2
Wat neem ik mee? 

Je bezorgt ons een klevertje van het ziekenfonds,  
het inschrijvingsbewijs en het betalingsbewijs.  
Je hebt hiervoor tijd tot 2 weken na de datum van  
de activiteit.  

STAP 3
Wanneer gebeurt de terugbetaling dan? 

Als het goedgekeurd wordt, krijg je een terugbetaling 
van 80% van de kosten. Dit gebeurt binnen 10 
werkdagen op je rekeningnummer. 

Wie zijn wij?
Samen met een netwerk van partners helpen we  
jou graag op weg met je vragen rond vrije tijd.  
We helpen je zoeken naar activiteiten, maar ook  
bij het invullen van je aanvraag.

PARTNERS:
stad Beringen; dienst samenleven, dienst jeugd en 
sport, dienst cultuur, OCMW, vzw Horizont – Rap op 
stap Limburg, buurtwerking Rimo Limburg,  
De Draaischijf, Open Hart, Sint Vincentius,  
Het Vonkje (Turkse Unie), Brede school de Terrilling, 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Beringen, Huis van het Kind Beringen, Toerisme, 
IN-Zetje, Kind en Taal, OC De Link – beschut wonen, 
Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten 
Heusden-Zolder. 


