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BETALING LIDGELDEN 
Het lidgeld bij KFC Vrasene wordt zo laag mogelijk gehouden via sponsoring en tal van 
clubactiviteiten voor het genereren van extra-inkomsten (eetfestijnen, tornooien, balverkoop, …).  
 
Voor grote gezinnen wordt een regressief tarief gehanteerd, waarbij voor elke bijkomende KFC-
speler minder lidgeld (25,00€) betaald wordt voor hetzelfde aanbod.  
 
Indien een gezin het moeilijk heeft met het betalen van het lidgeld staat de club open voor een 
gespreide betaling. Inwoners van de gemeente Beveren kunnen tevens aanvraag indienen voor een 
vrijetijdspas. 
 
Wat is een vrijetijdspas?  

Met de vrijetijdspas krijgt u korting als u deelneemt aan bepaalde culturele of sportieve 
evenementen of jeugdactiveiten. 

Er zijn 3 categorieën van kortingen:  

 korting bij gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten; 
 korting bij aankoop speelcheques van speelplein Bartje; 
 korting bij de aangesloten socio-culturele-, sport- of jeugdverenigingen. 

Voorwaarden:  

De vrijetijdspas is bestemd voor inwoners van Beveren die 

 Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering  en slechts 1 
onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd 
kadastraal inkomen niet hoger is dan 1.200 euro, te vermeerderen met 172 euro per kind ten 
laste*  
 
of 
 

 Beschikken over een aanvraag die door OCMW Beveren goedgekeurd werd na sociaal 
onderzoek. 
 
* indien de aanvrager niet kan voldoen aan de voorwaarde van het kadastraal inkomen dan 
kan hij een gemotiveerd verzoekschrift richten tot het college van burgemeester en 
schepenen om hiervoor een afwijking te bekomen 
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Hoe vrijetijdspas aanvragen?  

De vrijetijdspas vraagt u aan bij het Sociaal Huis Beveren aan de hand van het hiertoe voorziene 
formulier in bijlage of via deze link. 

Indien de aanvrager recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering voegt hij/zij 
volgende bewijsstukken bij: 

 voor elk gezinslid een attest of reglementaire klever van het ziekenfonds waaruit het recht 
op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering blijkt; 

 het aanslagbiljet onroerende voorheffing of het aanslagbiljet van de personenbelasting van 
het huidige of vorige aanslagjaar waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarde inzake 
het bezit van onroerende goederen. 

De vrijetijdspassen wordt onmiddellijk meegegeven. 

De vrijetijdspas kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden. De vrijetijdspas blijft geldig tot 
31 januari van het volgende jaar. De vrijetijdspas dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden. 

 

Jeugdwerking KFC Vrasene 
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