
Overzicht financiële tegemoetkoming vrije tijd & enkele voorbeelden / situatieschetsen 

Steunvorm Cultuurfonds Rap Op Stap 

Thema’s 
✓ Vrijetijdsparticipatie 
✓ Kinderarmoede 

✓ Daguitstappen 
✓ Vakanties 

✓ Vrijetijdsparticipatie 

Concrete 
invulling 
voorbeeld 

✓ Lidgelden 
✓ Kampen, schooluitstappen 

✓ Pedagogische & paramedische tussenkomsten,… 

✓ Uitstap naar de zee 
✓ Cultureel evenement 
✓ Lidgelden, kampen,… 

Leeftijdsgrens ✓ Tot en met 18 jaar ✓ Geen leeftijdsbeperking 

Voor wie 
✓ Cliënten met een actief dossier of Genkenaren die zich 

komen aanmelden bij het sociaal huis Portavida 
✓ Voldoen aan de voorwaarden 

✓ Mensen met een klein budget, geen dossier bij sociale 
instantie nodig 

✓ Voldoen aan de voorwaarden 

Voorwaarden 
(OF / OF) 

✓ VT-statuut 
✓ begrensd inkomen lager of gelijk aan 20.763,88 euro 

(verhoogd met 3.843,96 euro per persoon ten laste) 
✓ budgethulpverlening of CSR 

✓ zonder VT-statuut die aangeven niet in staat te zijn om deel 
te nemen aan vrije tijd (bespreken in team) 

✓ VT-statuut 
✓ Mensen met een leefloon 

✓ Werknemers van een maatwerkbedrijf 
✓ Mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of 

schuldbemiddeling 

Hoogte steun 
✓ Max. 300 euro per kind 

→ niet combineerbaar met een ROS tegemoetkoming 

✓ Max. 300 euro per persoon 
→ niet combineerbaar met een CF tegemoetkoming 
→ niet combineerbaar met 50% stedelijke korting 

Werkwijze 

✓ Aanvraag via M.A. sociale dienst 
✓ 10% of 100% voorschieten 

✓ 90% tussenkomst aan organisatie of terugbetaling aan CL 
✓ Rechten eerst uitputten (bv. VT korting of mutualiteit) 

✓ Terugbetalingen vrijetijdsparticipatie 50% via ROS 
✓ Boeken van vakanties en uitstappen via ROS 

Middelen ✓ POD MI (socioculturele participatie) 
✓ Vakanties en daguitstappen via Iedereen verdient vakantie 
✓ Lidgelden, kampjes… (niet-commercieel aanbod) via lokaal 

fonds netwerk vrijetijdsparticipatie 

Noot: momentopname werking 8/9/2022, doe steeds navraag bij het Sociaal Huis Portavida voor de meest recente en correcte info.

Contact Sociaal Huis Portavida:
E: jordy.vos@genk.be
T: 089 65 57 00 / 089 65 57 45

Contact Rap Op Stap: 
E: genk@rapopstap.be
T: 011 23 24 95



Situatie 1: Gezin met kinderen is gekend bij het OCMW. Opties voor hen zijn: 

• Voor de kinderen t.e.m. 18 een tussenkomst cultuurfonds vragen voor hobby’s / thema’s kinderarmoede (bril, orthodontie,…) voor 90% na aftrek van 

andere rechten (bv. premie mutualiteit – vb. activiteit kost 100 euro -15 euro mutualiteit is 85 euro, 8,5 euro zelf bijdragen als ouder voor het kind); 

• De ouders kunnen via ROS (voorwaarden checken) een goedkopere vakantie/daguitstap boeken (geen extra korting voor kinderen mogelijk via CF); 

• De ouders kunnen een hobby gaan doen en 50% van het lidgeld (met een max. van 300 euro) terugvragen bij ROS. 

Situatie 2: Gezin met kinderen is niet gekend bij het OCMW. Opties voor hen zijn: 

• De ouders kunnen via ROS (indien ze voldoen aan deze voorwaarden) een goedkopere vakantie of daguitstap boeken;  

• Zowel de kinderen als ouders kunnen een terugbetaling van 50% vragen bij ROS voor deelname aan hobby (bv. sport, cultuur,…) voor max 300 euro 

(bv. Lidgeld is 700 euro, tussenkomst ROS 50% = 300 euro, gezien 350 euro boven het maximum ligt); 

• De kinderen kunnen geen tussenkomst vragen bij het OCMW via het CF gezien ze reeds een tussenkomst ROS hebben uitgeput voor lidgeld. 

Situatie 3: Gezin met kinderen is niet gekend bij het OCMW, maar komt op een eerste gesprek: 

• De ouders kunnen via ROS (indien ze voldoen aan deze voorwaarden) een goedkopere vakantie of daguitstap boeken ; 

• Zowel de kinderen als ouders kunnen een terugbetaling van 50% bij ROS voor een deelname aan hobby (bv. sport, cultuur,…) ; 

OF De maatschappelijk werker merkt dat het gezin nood heeft aan financiële ondersteuning en kan een cultuurfondsaanvraag voor de kinderen doen. 

De ouders dienen in dit geval nog steeds via ROS te gaan. CF kan voor 90% na aftrek van andere rechten (bv. premie mutualiteit – vb. activiteit kost 

100 euro -15 euro mutualiteit is 85 euro, 8,5 euro zelf bijdragen als ouder voor het kind). 

Situatie 4: Gezin wilt deelnemen aan een stedelijke activiteit en heeft het VT statuut: 

• Rap op stap komt niet tussen bij stedelijk aanbod waar al een VT-korting werd verrekend. Het CF komt voor kinderen t.e.m. 18 wel tussen voor dit 

aanbod, na verrekening van de VT korting. 

Noot: momentopname werking 8/9/2022, doe steeds navraag bij het Sociaal Huis Portavida voor de meest recente en correcte info.


