INFOMOMENT
UiTPAS MEETJESLAND
Assenede, 9 maart 2017
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1. Wat is UiTPAS Meetjesland?
UiTPAS Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd. Elke
UiTPAS-houder kan punten sparen bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten
(cultuur-, jeugd-, en sportactiviteiten). Die punten kan je dan weer inruilen
tegen leuke voordelen.
Bovendien is UiTPAS ook een kortingskaart voor mensen die het financieel
moeilijk hebben. Zij hebben recht op een UiTPAS met kansentarief: ze
betalen minder voor de aankoop van een UiTPAS en krijgen korting op
deelname aan vrijetijdsactiviteiten.

2. Verkoopprijs
Een UiTPAS koop je eenmalig aan. Hoeveel je hiervoor gaat betalen in het
Meetjesland, staat nog niet definitief vast, maar de prijzen zullen in dezelfde
lijn liggen als bij de andere regio’s. Dit zijn bijvoorbeeld de prijzen in Gent:
Basistarief
Kansentarief
Kinderen & jongeren

€ 5,00
€ 1,00
€ 2,00

3. Welkomstvoordelen
De aankoopprijs van je UiTPAS haal je er zo uit: je krijgt voor die prijs
voordelen die je onmiddellijk kan opnemen, de zogenaamde
welkomstvoordelen. Dit kan bijvoorbeeld een gratis zwembeurt zijn, een
gratis initiatieles, een gratis bezoek aan de dorpscinema,…
Zo heeft elke pashouder zelfs zonder sparen onmiddellijk recht op een
aantal voordelen.

4. Punten sparen
Een UiTPAS-houder kan bij elke UiTPAS-partner (= organisatie die mee stapt
in het systeem) punten sparen bij deelname aan een activiteit.
1 activiteit = 1 punt
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Het aantal punten is dus niet prijsgebonden, het punt wordt zowel voor
gratis als betalende activiteiten toegekend.
Punten sparen kan ook buiten de regio, in elke gemeente die werkt met de
UiTPAS, dus ook bijvoorbeeld in Gent.
De pashouders kunnen online, via www.uitpasmeetjesland.be, nakijken
hoeveel punten ze gespaard hebben en tegen welke voordelen ze de punten
kunnen inruilen.
Bij lidmaatschap van een vereniging kunnen er 12 punten (1 punt/maand)
op eenzelfde moment toegekend worden (in bulk). Zo hoeft er niet elke
week gespaard te worden. Je kan deze punten meteen toekennen bij de
aansluiting of bv. tegen het einde van het werkjaar met regelmatige
aanwezigheid als voorwaarde.
Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om gewoon per deelname aan de
activiteiten een punt toe te kennen aan je leden.
Voor gratis permanent aanbod zoals de bibliotheek wordt het aantal punten
dat kan gespaard worden beperkt tot bijvoorbeeld 1 punt per week.
Dankzij de punten beloon je iedereen die deelneemt aan je activiteit of zich
aansluit bij je vereniging!

5. Punten omruilen
De punten die je spaart, kan je bij om het even welke UiTPAS-partner
omruilen. Er zijn 2 soorten omruilvoordelen:
- permanente omruilvoordelen: omruilvoordelen die altijd gelden. Bv. je
kunt een gratis drankje krijgen in cinema de Bijenkorf, tegen 5
UiTpunten.
- tijdelijke omruilvoordelen: omruilvoordelen die slechts een beperkte
periode gelden. Bv. extra korting tegen een aantal UiTpunten voor een
specifieke voorstelling, gratis initiatieles op de opendeurdag,…
Deze omruilvoordelen maken het mogelijk om je aanbod in de kijker te
zetten bij de UiTPAS-houders!
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6. UiTPAS met kansentarief
Mensen in armoede krijgen met hun UiTPAS korting op hun deelname aan
activiteiten bij UiTPAS-partners. Hun UiTPAS ziet er precies hetzelfde uit (er
is dus geen sprake van een aparte kaart voor ‘arme mensen’, en dus geen
stigma), maar naast punten sparen en omruilen krijgen zij dus ook korting.
Dankzij UiTPAS kunnen verenigingen makkelijk mensen met een beperkt
inkomen laten deelnemen aan het aanbod.
De kosten voor die deelname worden solidair gedeeld: de deelnemer draagt
een stuk bij, de aanbieder geeft een korting en de lokale overheid van de
deelnemer betaalt de rest.
In het Meetjesland wordt de volgende verdeelsleutel voorgesteld:
- De persoon in armoede: 25% van de totale prijs;
- De betrokken organisator (vereniging): 20% van de prijs;
- Het bestuur van de stad of gemeente waar de persoon in armoede woont:
55% van de prijs.
Voorbeeld: een persoon met UiTPAS met kansentarief uit Assenede gaat
naar een voorstelling van een lokale toneelvereniging. De normale prijs voor
een ticket is 8 euro. De persoon in armoede betaalt zelf 2 euro, de
gemeente Assenede betaalt 4.4 euro terug aan de vereniging. De
toneelvereniging zelf heeft 1,60 euro minder inkomsten. Als iemand uit
Eeklo naar dezelfde voorstelling gaat, betaalt de Stad Eeklo 4.40 euro terug
aan de vereniging.
Deze korting is enkel geldig voor houders van UiTPAS Meetjesland, voor
activiteiten binnen de UiTPAS-regio.

7. UiTPAS Meetjesland: het hele Meetjesland?
Nog niet alle Meetjeslande besturen stapten in het UiTPAS-systeem: er
wordt gestart in Assenede en Eeklo. Daar wordt de UiTPAS op 1 september
2017 gelanceerd.
Het aantal deelnemende gemeenten zal op termijn uitgebreid worden.
COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) is een intergemeentelijk
samenwerkingsverband rond cultuur in de streek. Zij volgen de aansluiting
van nieuwe gemeenten verder op. Meer info vind je op www.comeet.be.
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8. Voor wie?
Iedereen die wil, kan een UiTPAS Meetjesland kopen. Zo kunnen ook
inwoners van andere gemeenten dan Assenede en Eeklo punten sparen en
omruilen – een voordeel voor zij die regelmatig participeren aan
vrijetijdsaanbod in de betrokken gemeenten. Een UiTPAS is onbeperkt
geldig.
De UiTPAS Meetjesland met kansentarief daarentegen, wordt enkel
uitgereikt aan inwoners van de deelnemende gemeenten, Assenede en
Eeklo, die aan een aantal voorwaarden voldoen.
De UiTPAS met kansentarief is telkens 1 jaar geldig, daarna wordt bekeken
of de houder nog steeds recht heeft op kansentarief.

9. Waarom UiTPAS-partner worden?
+ Je beloont je leden of deelnemers aan jouw aanbod met punten kunnen

ingeruild worden tegen voordelen;
+ Met omruilvoordelen en gerichte acties spreek je een nieuw publiek aan

en geef je activiteiten een duwtje in de rug;
+ Je bent met je vereniging aanwezig in extra communicatiekanalen:

website uitinhetmeetjesland.be, UiTPAS-krant, regionale UiTmail,…
+ Je geeft mensen met beperkte financiële mogelijkheden de kans om toch

deel te nemen aan je aanbod, zonder zelf een kortingssysteem te moeten
uitwerken
+ Dankzij de beschikbaar statistieken verwerf je inzichten over je publiek

(info over gespaarde punten, opgenomen voordelen en aantal tickets
verkocht aan kansentarief maar ook profielen van spaarders, mensen met
kansentarief)
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10. Wat wordt er van mij als UiTPAS-partner verwacht?
- Als UiTPAS-aanbieder dien je je aanbod in te geven in de UiTdatabank.
- Pashouders kunnen punten sparen bij deelname aan activiteiten in je
organisatie. Dit geldt voor het volledige aanbod.
- UiTPAS-aanbieder worden betekent ook het toekennen van
kansentarief aan mensen in armoede voor al je activiteiten.
- Indien je dit wenst kan jouw vereniging een omruilvoordeel voorzien
voor pashouders met voldoende punten. Omruilvoordelen kunnen
tijdelijk zijn of bv. gekoppeld aan een evenement.
Het nodige materiaal om te scannen wordt voorzien via de gemeentelijke
uitleendienst. Of zijn ter plaatse aanwezig, zie hieronder. UiTPAS-partners
moeten geen instapkosten betalen, noch zelf extra materiaal aanschaffen.

11. Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
- Je vereniging ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met
COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland). Hierin geef je aan akkoord te
gaan met de voorwaarden en kan in overleg met COMEET en het
lokale bestuur het traject opgestart worden.
- Als UiTPAS-partner krijg je toegang tot de UiTPAS-applicatie (software).
- Je geeft je activiteiten in via de UiTdatabank www.uitdatabank.be.
- Je kan kiezen hoe je pashouders laat scannen:
o Of je gebruikt een laptop en een kaartlezer/ De kaartlezer is te
verkrijgen via de gemeentelijke uitleendienst)
o Of je gebruikt de UiTPAS-app op je eigen smartphone of op een
smartphone te verkrijgen via de gemeentelijke uitleendienst.
Handig voor activiteiten op verplaatsing!
o Je kan ook de nummers op de UiTPAS-kaart handmatig ingeven
via je computer thuis mocht dit makkelijker zijn voor bepaalde
activiteiten.
Terwijl je scant zie je hoeveel de pashouder aan jou moet betalen en
kan je een punt toekennen. Jij ziet ook hoeveel punten de pashouder
heeft en of hij deze kan inruilen voor een voordeel bij jouw vereniging
of evenement op dat moment.
- Maandelijks ontvang je een kostenrapport van de geregistreerde
kansentarieven. Op basis van dit rapport betaalt de gemeente waar
de UiTPAS-houder woont 55% van de deelname terug. Dit gebeurt op
basis van de geregistreerde deelnames tegen kansentarief in het
systeem.
- Er bestaan ook UiTPAS-zuiltjes die in sommige gemeentelijke
gebouwen zullen geplaatst worden (sporthal, de Bijenkorf,…). Punten
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sparen voor activiteiten waar geen toegangsprijs voor is of waarvoor
op voorhand is betaald kan makkelijk via deze zuiltjes.
Wie instapt in het UiTPAS-project wordt ondersteund door de dienst Vrije Tijd
bij de opstart, het ingeven in de UiTdatabank en het uitwerken van
omruilvoordelen. Er wordt voor de UiTPAS-partners ook een extra
infomoment voorzien met praktische info rond scannen, de app
installeren,…

12. Veelgestelde vragen
Voorafgaand aan dit infomoment stelde COMEET het UiTPAS-systeem al
voor aan de Asseneedse adviesraden. Daar kwamen uiteraard vragen naar
boven. Hieronder vind je het antwoord op de veelgestelde vragen.
We zijn geïnteresseerd om UiTPAS-partner te worden, maar hebben toch
wat schrik voor de financiële gevolgen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit
binnen de perken blijft?
Om de drempel voor de verenigingen laag te houden, koos UiTPAS
Meetjesland voor de laagst mogelijke bijdrage van de verenigingen zelf. De
gekozen solidaire kostendeling bepaalt dat een vereniging 20% minder
inkomsten heeft bij het toekennen van een korting aan een persoon in
armoede. In andere regio’s, zoals Aalst en Gent, bedraagt dit 40%. Door te
kiezen voor een lager percentage voor de verenigingen wil UiTPAS
Meetjesland ervoor zorgen dat verenigingen als belangrijke
vrijetijdsaanbieders in de streek maximaal betrokken worden.
Overschat de deelnames tegen kansentarief ook niet! Ervaringen met
verenigingen in bestaande regio’s tonen aan dat dit financieel haalbaar is,
ook voor een kleine vereniging. De omruilvoordelen, waarmee je je
activiteiten in de kijker kunt zetten, kun je zelf kiezen én beperken in de tijd
of in aantal. Het is niet de bedoeling dat dit een dure aangelegenheid wordt,
integendeel, het is een aanvulling op je eigen promotie-inspanningen, op
maat en binnen de mogelijkheden van je vereniging.

Enkel korting alleen is toch onvoldoende om ook mensen in armoede bij
onze werking te betrekken?
UiTPAS werkt aan de financiële drempel, maar er zijn uiteraard ook ander
drempels. Wil je weten hoe je hier als vereniging aan kan werken, vraag dan
bij de Dienst Vrije Tijd naar de infobrochure ‘Wegwijzer Vrijetijdsparticipatie’.
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Wat als een activiteit doorgaat op een plek waar geen internet beschikbaar
is?
De kaarten kunnen gelezen worden met een app op je smartphone. Als er
mobiel netwerk beschikbaar is kun je dit dus zo oplossen. Is er geen
smartphone aanwezig, dan kun je de UiTPAS-nummers noteren en achteraf
het kansentarief en/of de punten registreren. Dit kan tot 5 uur na het
einduur van een activiteit.
Wie is verantwoordelijk voor de UiTPAS communicatie?
Er wordt zowel lokaal als regionaal gecommuniceerd over de UiTPAS. Binnen
de gemeente Assenede zijn de dienst Vrije Tijd en de communicatiedienst
verantwoordelijk voor de lokale communicatie. COMEET (Cultuuroverleg
Meetjesland) is verantwoordelijk voor de regionale communicatie. De lokale
en regionale communicatie wordt maximaal op elkaar afgestemd.
We vragen ook aan de deelnemende aanbieders om het UiTPASlogo
duidelijk zichtbaar op te nemen in hun communicatie.
Wat met het jaarlijkse eetfestijn dat we organiseren om onze kas te spijzen.
Moeten we hier ook korting op geven?
Je stelt je hele aanbod open voor kansentarief, maar eetfestijnen of andere
uitzonderlijke activiteiten die georganiseerd worden om de clubkas te
spijzen zijn hierop de enige uitzondering. Een eetfestijn is geen
UiTPASactiviteit, waardoor er geen kansentarief van toepassing is.
Kan UiTPAS Meetjesland ook in andere regio’s / provincies gebruikt
worden?
Je kunt je UiTPAS Meetjesland bij alle Vlaamse UiTPASpartners gebruiken
voor het sparen en omruilen van punten. Momenteel zijn er maar liefst …
steden en gemeenten die UiTPAS aanvaarden.
Bekijk het volledige overzicht op ….
Punten sparen en omruilen kan overal, maar het kansentarief is enkel
geldig in de eigen regio. Iemand met een UiTPAS Gent met kansentarief kan
dus niet in het Meetjesland deelnemen met korting, omgekeerd kan iemand
met een UiTPAS Meetjesland met kansentarief ook niet deelnemen in Gent
met korting.
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Is een UiTPAS persoonlijk, of per gezin?
Een UiTPAS is persoonlijk, en dient voor elk gezinslid aangeschaft te
worden.
Waar kunnen UiTPAS-houders zien hoeveel punten ze gespaard hebben en
op welke voordelen ze recht hebben?
Op www.uitpasmeetjesland.be zullen UitPAShouders kunnen inloggen om te
checken hoeveel punten ze gespaard hebben. Hier vinden ze ook alle
inruilvoordelen en alle UiTPASactiviteiten.
Als de kaart aan een zuiltje gescand wordt of je leest deze als vereniging in
bij het betalen van de deelnameprijs, verschijnt ook daar het totale
puntensaldo.
Privacy
Aanbieders krijgen statistieken over het aantal deelnames, gespaarde
punten, uitgereikte kansentarieven,… te zien, maar nooit op naam.
Bovendien zien ze enkel gegevens over deelname binnen hun organisatie.
Mensen worden lid van dit programma door zich aan te melden met hun emailadres en e-ID. De
pashouder heeft de volledige regie heeft over zijn of haar aangemaakte
profiel. Hoewel deze gegevens enkel gebruikt worden om mensen aan te
zetten tot meer participatie of om marktonderzoek te doen, kan de
gebruiker er steeds voor kiezen het profiel volledig wissen. Deze manier van
respectvol omgaan met de gegevens van gebruikers staat verankerd in de
privacydisclaimer van CultuurNet, die verantwoordelijk is voor het UiTPASprogramma.
Bovendien moeten ook alle baliemedewerkers die met UiTPAS-gebruikers in
aanraking komen, een verklaring op eer ondertekenen.
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13. Concreet
 JA, ik wil!
Ben je overtuigd om als vereniging in te stappen in de UiTPAS Meetjesland
en zo samen met ons vrijetijdsparticipatie te stimuleren? Geef ons dan een
seintje via cultuur@assenede.be voor 10 april 2017. Wij informeren je over
de verdere concrete stappen en zorgen ervoor dat jullie voor de start in
september helemaal UiTPAS-klaar zijn!
 Wel, misschien…
Zie je de voordelen in van het systeem maar twijfel je omdat je niet
helemaal goed weet hoe de UiTPAS voor jouw vereniging kan werken? Stuur
ons zo snel mogelijk een mailtje via cultuur@assenede.be. Wij nemen nog
eens contact met je vereniging of komen langs op een bestuursvergadering
indien nodig om het project nog even toe te lichten. We vragen wel ons ook
ten laatste 10 april iets te laten weten zodat we voldoende tijd hebben om
verder overleg in te plannen.
 Neen, voorlopig niet.
Denk je dat de UiTPAS (nog) niets is voor je vereniging? We houden je
sowieso op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en laten je ook graag
weten dat instappen op een later tijdstip ook altijd mogelijk is! Twijfel je?
Kies dan misschien toch voor bovenstaande optie en vraag nog wat meer
info of begeleiding op maat van je vereniging!

14. Contactpersonen UiTPAS Assenede
Aanvullende vragen, problemen, onduidelijkheden? Aarzel niet om ons te
contacteren!
Sofie Van Waes – cultuurbeleidscoördinator
@ sofie.vanwaes@assenede.be
T 09 341 90 88
Marlies Goethals – vrijetijdsconsulente
@ marlies.goethals@assenede.be
T 09 218 78 95
Je vindt ons in de Bibliotheek, Sportstraat 2a 9960 Assenede.
Maandag – vrijdag: 9 – 12 uur
Dinsdag: 9 – 12 uur, 14 – 16 uur, 17 – 18.45 uur
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15. Mijn eigen UiTPAS-vragen
Na het informatieve gedeelte is er mogelijkheid tot netwerken en vragen
stellen aan de mensen van Cultuurnet, COMEET, de dienst Vrije Tijd,… Heb
je tijdens het informatieve gedeelte al een vraag? Noteer ze hier zodat je ze
zeker niet vergeet!
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