Samenwerkingsovereenkomst OK-PAS (Oudenaardse kansenpas)
Dankzij de OK-pas, in voege sinds maart 2008, hebben ook mensen met een beperkt inkomen de
mogelijkheid om deel te nemen aan cultuur-, sport-, vrijetijds- en jeugdactiviteiten. Deze participatie
is immers een recht voor iedereen!
De samenwerking in verband met de OK-pas berust op het principe van de solidaire kostendeling:
iedere betrokkene draagt een deel van de kosten.
a) Indien het gaat over een toegangsticket voor een voorstelling, een concert, … :
De betrokken deelne(e)m(st)er draagt zelf € 1,50 bij.
Voor een activiteit voor een hele dag betaalt men € 3,00.
Stel dat de kostprijs voor dit ticket € 8 is:
De inrichter (u dus) betaalt de helft van het verschil tussen de werkelijke prijs (€8) en de OK-prijs
(€1,5). Dus € 3,25. De andere helft kan u inbrengen bij het OCMW. In het voorbeeld betekent dit
een tussenkomst van €3,25.
Belangrijk: u bezorgt een onkostennota (model: zie bijlage) voor dit resterende bedrag, dat dan op
uw rekening overgeschreven wordt.
b) Indien het om een abonnement of lidgeld gaat:
De betrokken deelne(e)m(st)er draagt zelf 25% bij.
Stel dat de kostprijs €100 is:
De inrichter (u dus) betaalt de helft van het verschil tussen de werkelijke prijs (€100) en de OK-prijs
(€25). Dus €37,5. De andere helft kan u inbrengen bij het OCMW. In het voorbeeld betekent dit een
tussenkomst van €37,5.
Belangrijk: u bezorgt een onkostennota (model: zie bijlage) voor dit resterende bedrag, dat dan op
uw rekening overgeschreven wordt.
Mogen we u vragen hier heel discreet mee om te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen die de
inschrijvingen doet weet heeft van dit systeem. Op die manier willen wij vermijden dat mensen een
stempel opgedrukt krijgen.
Wij vragen u ook om alle informatie/activiteiten vanuit uw organisatie aan ons te bezorgen zodat
wij voor de publicatie ervan kunnen zorgen of u mag ook ons logo vermelden.
Bij ondertekening van deze overeenkomst toont u zich akkoord met al deze informatie en bevestigt
u dat u zich wilt engageren om uw activiteiten en voorstellingen open te stellen aan kansenpastarief.

Wij danken u dan ook hartelijk voor deze medewerking en wij hopen op een vruchtbare
samenwerking.
Voor verdere vragen, opmerkingen of suggesties kan u steeds bij Leen De Bock of Laure Reyntjens,
via 055 460 640 of okpas@ocmwoudenaarde.be
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