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Artikel 1 — Financiën. 

Het gemeentebestuur cofinanciert met de subsidies van 

de Vlaamse overheid de gemeentelijke flankerende en 

stimulerende maatregelen ter bevordering van de parti-

cipatie in cultuur, jeugdwerk en sport. Deze cofinancie-

ring bedraagt 200 % op het subsidiebedrag. 

 

Artikel 2 — Principe. 

Personen die in het bezit zijn van een vrijetijdskompas, 

krijgen een korting op de kostprijs van een aantal 

activiteiten. 

Alle activiteiten van sociale, culturele en sportieve aard 

van één dag, een dagdeel of meerdere dagen van vereni-

gingen en diensten die het engagement ondertekend 

hebben, komen hiervoor in aanmerking. 

 

Artikel 3 — Voorwaarden. 

Komen in aanmerking voor een vrijetijdskompas de 

volgende personen die: 

1) hun woonplaats hebben op het grondgebied van de 

gemeente; 

2) en: 

a) ofwel recht hebben op de verhoogde verzeke-

ringstegemoetkoming in de kosten van de ge-

neeskundige verzorging, zoals bedoeld in artikel 

37, § 19, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en 

het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betref-

fende de verhoogde verzekeringstegemoetko-

ming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet be-

treffende de verplichte verzekering voor genees-

kundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-

neerd op 14 juli 1994, in het bijzonder artikel 8 

en artikel 17; 

b) ofwel zich in een situatie van armoede bevinden 

zoals blijkt uit een recent sociaal onderzoek uit-

gevoerd door een maatschappelijk werker van 

het OCMW. 

 

Artikel 4 — Toekenning. 

De cluster vrije tijd levert het vrijetijdskompas af als 

aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 is voldaan. 

Het vrijetijdskompas is geldig gedurende één kalender-

jaar. 

De verlenging van de geldigheidsduur gebeurt ambts-

halve na controle van de toekenningsvoorwaarden. 

 

Artikel 5 — Verdeelsleutel. 

De kosten voor de vrijetijdsactiviteiten georganiseerd 

door de gemeentelijke diensten of verenigingen worden 

als volgt verdeeld: 

 

1° Activiteiten van één dag of een dagdeel: 

 de vrijetijdskompashouder betaalt 1,50 euro voor 

een dagdeel of 3 euro voor een dag 

 de gemeente betaalt 50 % 

 de vereniging of dienst betaalt de rest 

 

2° Meerdaagse activiteiten: 

 de vrijetijdskompashouder betaalt 25 % 

 de gemeente betaalt 50 % 

 de vereniging of dienst betaalt de rest 

 

3° Lidmaatschap van een Liedekerkse vereniging: 

 de vrijetijdskompashouder betaalt 25 % 

 het gemeentebestuur betaalt 50 % 

 de vereniging betaalt 25 % 

 

Artikel 6 — Verenigingen en diensten. 

De verenigingen en diensten die willen meewerken met 

het vrijetijdskompas onderschrijven een engagements-

verklaring. 

Zij factureren elk kwartaal het aandeel van het gemeen-

tebestuur in de kostprijs van de activiteiten van het 

afgelopen kwartaal. 

 

Artikel 7 — Uitzonderingsbepalingen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over 

alles wat niet voorzien is in dit reglement. 

Het college kan in uitzonderlijke situaties afwijkingen 
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op de bepalingen van dit reglement toestaan. 

Het college motiveert deze beslissingen. 

 

Artikel 8 — Bekendmaking. 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke website. Het treedt in werking de vijfde dag 

na de bekendmaking. 

 

 


