

UiTPAS Gent:
een spaar- en voordelenpas
voor je vrije tijd

 De achtergrond 
UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten (cultuur, jeugd,
sport). Deze kaart heeft een dubbele functie: enerzijds kan je met de UiTPAS punten sparen en omruilen voor een korting, cadeau of ander voordeel. Anderzijds kunnen mensen
met een UiTPAS ook aan een verlaagd tarief sporten.
UiTPAS verlaagt participatiedrempels voor zowel deelnemers als organisatoren en lokale
overheden.
.

UiTPAS combineert een voordelenprogramma voor iedereen en biedt financiële kortingen aan mensen in armoede. Zo kunnen ze makkelijker en zonder stigmatisering
deelnemen aan het vrijetijdsleven.

.

Aan organisatoren biedt UiTPAS de kans om een minder bekend aanbod in de kijker te
plaatsen en in te spelen op het potentieel van UiTPAS als loyaliteitsprogramma.

.

Een ander voordeel van dit pasje is dat overheden beter inzicht krijgen in
het participatiegedrag van hun inwoners en op basis hiervan hun administratie kunnen vereenvoudigen.

CultuurNet Vlaanderen ondersteunt, faciliteert en begeleidt de ontwikkeling
van UiTPAS binnen een stad, gemeente of regio met behulp van tools, documentatie en best practices. De steden, gemeenten en regio’s zorgen voor de
lokale toepassing in de praktijk.

 De UiTPAS Gent 
UiTPAS Gent is een digitale kaart die iedereen vanaf 3 jaar kan aankopen en waarmee je aan cultuur-, sport- of jeugdactiviteiten kan
deelnemen.
Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Punten sparen doe je aan de
balie of de spaarzuil van één van de vele verschillende vrijetijdsorganisaties die UiTPAS aanvaarden. Voor sportactiviteiten kan dit in
de verschillende sporthallen en zwembaden van de Stad Gent. Per
deelname kan je één UiTpunt sparen. Heb je voldoende punten verzameld, dan kan je die omruilen voor een vrijetijdsactiviteit of -item
van jouw keuze.
Belangrijk om weten is dat er per week maximum 1 punt per sportlocatie gespaard kan worden. Bovendien kunnen mensen in armoede
bij elke UiTPAS-activiteit (cultuur, jeugd, sport) van speciale kortingen of reductietarieven genieten (e-tarief). Personen die recht hebben op het e-tarief krijgen bij deelname 80% korting. Bij reservatie
of inschrijving moet de deelnemer wel meteen aantonen dat hij recht
heeft op het e-tarief. Op die manier wil men kwetsbare groepen naar
het sportaanbod in Gent toeleiden.
Dit betekent naar:





		



alle zwembaden van de Stad Gent;
jeugd- en sportkampen van de Stad Gent;
sport- en bewegingsreeksen van de Stad Gent
(bijvoorbeeld Multimove);
…

 Voor wie 
UiTPAS Gent is er zowel voor Gentenaars als
niet-Gentenaars. Met uitzondering van de UiTPAS aan het kansentarief die enkel voor Gentenaars bestemd is. De UiTPas staat op naam.
Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas
nodig. De kaart is verkrijgbaar voor iedereen
vanaf 3 jaar.
De Multimovelessen in Gent zijn voor iedereen
toegankelijk, inclusief voor personen met een
verlaagd tarief. Momenteel nemen 5 kinderen
met een e-tarief deel aan de Multimovelessen.

 De valkuilen 
De UiTPAS en het kortingstarief zijn enkel geldig voor activiteiten die door de
Stad Gent of Sportaround vzw georganiseerd worden. Private vzw’s of sportclubs zijn hierbij momenteel nog in beperkte mate betrokken. Atletiekclub KRC
Gent stapte al mee in. Waarschijnlijk volgt binnenkort een dansclub. Een verdere uitbreiding van het UiTPAS-systeem bij meerdere clubs en bij fitnesscentra
dringt zich op. De nood in Gent is groot, de financiële draagkracht van de meeste
sportclubs helaas niet. De stad werkt aan een mogelijke oplossing.

 De succesfactoren 
.

Het kortingssysteem kan een financiële drempel voor deelname wegwerken.

.

De UiTPAS werkt niet stigmatiserend aangezien iedereen eenzelfde kaart
gebruikt.

.

Het is voor andere gebruikers dus niet zichtbaar wie de pas als ‘een kansenpas’ met kortingstarief gebruikt. Het verschil situeert zich enkel op het vlak
van de barcode.

.

Dit kortingssysteem geeft de gemeente, stad of regio inzichten in de participatiedeelname en de voorkeuren van de inwoners.

 Het financiële plaatje 
De basisprijs voor een UiTPAS is 5 euro. Kinderen tot 18 jaar betalen 2 euro. Gentenaars die in aanmerking voor een verhoogde
toelage komen of die in schuldbemiddeling zijn, kunnen een UiTPAS aan 1 euro in de Stadswinkel kopen.
De gehanteerde verdeling van de kosten is 20% – 40 %– 40 %
(klant – sportclub – stad). De klant betaalt 20% van de kostprijs
aan de sportclub. Driemaandelijks maakt de stad een afrekening
van zijn aandeel (40%) en betaalt dit aan de betreffende sportclub. Hiervoor maakt de aanbieder gebruik van de digitale Uitin-Gent informaticatoepassing.

 Toekomstplannen 
De stad werkt momenteel aan een plan voor de integratie van
meer sport- en jeugdwerkinitiatieven (i.e. sportclubs en jeugdverenigingen) in het UiTPAS-systeem. Daarnaast bestaat er ook
het plan om het UiTPAS-aanbod toegankelijker te maken. Dit
plan staat los van de financiële objectieven. Anders gezegd, de
stad engageert zich om sportclubs verder te ondersteunen in het
wegwerken van andere drempels. Hierbij wordt vooral gefocust
op psychologische en sociale drempels die met de geschikte vorming gecountered kunnen worden.

 Contact 
Tim Lamon
Tim.Lamon@stad.gent
09 266 80 39

