
Vrije tijd (te) duur?Vind je moeilijk je weg in de bovenstaande lijst met 
organisaties, dan kan je met je vragen terecht bij: 

•  het onthaal van het OCMW,  
 Rijselstraat 38, 8900 Ieper, tel. 057 204 831
•  Kenneth Vermeulen, coördinator welzijns- en 

seniorenbeleid, Dikkebusseweg 15a, 8900 Ieper, 
 tel. 057 239 490, kenneth.vermeulen@hofland.be 
•  Alexander Declercq, cultuurbeleidscoördinator, 

Sint-Jacobsstraat 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 311, 
cultuurbeleid@ieper.be 



Vrije tijd (te) duur?
De Stad Ieper biedt aan personen die 
het financieel niet breed hebben een 
tegemoetkoming aan voor vrijetijdsactiviteiten. 
Dit heet ‘VrijetijdsPakketten (V-Pak’s)’.

Voor wie? 
Voor Ieperlingen die het financieel niet breed hebben. 
Wedenken in eerste instantie aan personen met een 
bijstandsuitkering, met een inkomen uit sociale zekerheid, 
met een minimumloon, in budgetbegeleiding. Leeftijd 
speelt hierbij geen rol.

TIP: ben je niet zeker of je in aanmerking komt? Vraag het 
na bij een van de organisaties die vermeld staan in deze 
folder.

Waarvoor? 
Voor vrijetijdsactiviteiten: alle kosten verbonden aan 
deelname aan het aanbod van een (socio-)culturele, jeugd- 
of sportvereniging of -organisatie. Deze kosten kunnen 
zijn: lidgeld, inschrijvingsgeld, abonnement, toegangsgeld, 
huur of aankoop van (educatief) materiaal nodig voor 
deelname aan één van bovenvermelde activiteiten. 

Komt niet in aanmerking: commerciële activiteiten, private 
fitness, bowling, cinema, bijwonen van voetbalwedstrijden, 
bezoek aan een pretpark… (hiervoor bestaan wel andere 
mogelijkheden, bijv. Fonds Vrijetijdsparticipatie en 
Steunpunt Vakantieparticipatie). 

Komt wel in aanmerking: alle kosten verbonden aan 
lidmaatschap van de voetbalclub of jeugdvereniging, 
muzieklessen en deeltijds kunstonderwijs, 
zwemabonnement, museumbezoek, theaterbezoek, geleide 
stadswandeling, cursussen, activiteiten van socio-culturele 
verenigingen, enzovoort.

Schoolactiviteiten: vrijetijdsactiviteiten die na de 
schooluren door de school worden georganiseerd komen 
in aanmerking. Activiteiten die plaatsvinden tijdens de 
schooluren komen niet in aanmerking.

Voor eigen activiteiten van het CultuurCentrum Ieper 
bestaat een gelijkaardig systeem van CultuurPakketten 
(C-Pak’s), ook enkel te verkrijgen via de organisaties 
vermeld in deze folder.

Hoeveel? 
De tegemoetkoming kan maximaal 80% bedragen van de 
bewezen kosten (op basis van voorlegging van originele 
bewijsstukken). 

Hoe? 
De aanvraag moet gebeuren via een welzijnsorganisatie 
met een vestiging in Ieper. Deze organisaties kunnen 
tweemaal per jaar een gebundelde aanvraag indienen voor 
financiële tegemoetkoming. 

Contactgegevens

•  Dienstencentrum De Kersecorf 
 tel. 057 203 778, dienstencentrum@kersecorf.be 
•  Dienstencentrum Westland 
 tel. 057 224 180, ldc@homevrijzicht.be
•  CAW De Papaver Mannenopvang
 tel. 057 336 837, mannenopvang@cawdepapaver.be
•  CAW De Papaver Vrouwenopvang
 tel. 057 219 414, vrouwenopvang@cawdepapaver.be
•  CAW De Papaver  
 tel. 057 220 930, onthaal@cawdepapaver.be  
•  Welzijnsschakel Te Goare 
 rosette.bouchaert@euphonynet.be
•  Beschut Wonen De Overweg Ieper 
 tel. 057 221 213, info@beschutwonenieper.be 
•  Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart
 tel. 057 239 111, info@hhi.gzbj.be
•  PVT Tempelhof 
 tel. 057 239 199, pvt456@hhi.gzbj.be 
•  vzw Den Ommeloop Ieper 
 tel. 057 206 059, info@denommeloop.be 
•  De Lovie, vestiging De Poorterij Ieper
 tel. 057 424 201 
•  Vereniging Ons Tehuis 
 tel. 057 226 282, ons.tehuis@onstehuis.net
•  Thuisbegeleidingsdienst Harmonie 
 tel. 057 219 403, harmonie@onstehuis.net    
•  Caritas opvang Int. 
 tel. 057 228 089, roos.dedulle@pandora.be
•  Voedselbedeling  
 marleen_coutigny@hotmail.com 
• WVA 
 tel. 057 215 535, wva@telenet.be
•  Trefpunt 4 
 tel. 057 212 541, info@trefpunt4.be
•  Open School (Basiseducatie)
 tel. 051 500 969, westhoek@open-school.be
 
→ Let wel: een aantal organisaties werkt enkel voor eigen 
cliënten of patiënten. Je kan niet noodzakelijk als individu bij 
elk van deze organisaties terecht!


