Subsidiereglement
UiTPAS
ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Dit reglement is van toepassing binnen het vrijetijdsbeleid van het lokaal bestuur Nijlen. Het reglement geldt
voor alle erkende Nijlense verenigingen die UiTPASpartner* van UiTPAS Nijlen zijn.
*UiTPASpartner: Pashouders kunnen UiTpunten sparen bij deelname aan activiteiten in je organisatie.
Pashouders met voldoende punten kunnen bij UiTPASpartners die dat willen hun punten inwisselen voor een
omruilvoordeel. UiTPASpartner worden betekent ook het toekennen van kansentarief volgens de solidaire
kostenverdeling. Dit houdt in dat de persoon met kansenstatuut 80% korting krijgt bij een ticket of
lidmaatschap. Van deze 80% wordt de helft aan de organisatie terugbetaald door gemeente Nijlen.
ARTIKEL 2. DOEL
Met het reglement “subsidie UiTPAS” wil het lokaal bestuur, binnen de voorziene budgetten, een subsidie geven
aan erkende verenigingen die partner worden van UiTPAS Nijlen. Aansluiten als partner van UiTPAS Nijlen
gebeurt door het afsluiten van een overeenkomst tussen de vereniging en het lokaal bestuur.

ARTIKEL 3. SUBSIDIEVOORWAARDEN & SUBSIDIEBEDRAG
Voorwaarden
Een vereniging kan een subsidie ontvangen indien voldaan is aan volgende voorwaarden:
1. De vereniging past de voorwaarden toe die zijn opgenomen in de UiTPAS-overeenkomst tussen de
vereniging en lokaal bestuur Nijlen.
2. De vereniging maakt gebruik van de UiTPASsoftware voor het registreren van elke verrichting in het
kader van UiTPAS.
Puntenverdeling
Aan de hand van de registraties in de software worden er jaarlijks op basis van de situatie op 30 juni, punten
toegekend.
De onderstaande voorwaarden leveren punten op:
•
•
•
•
•
•

elk ingeschreven lid met kansenstatuut:
4 punten
elk aangeboden omruilvoordeel vanaf 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar:
6 punten
elke deelname van iemand met kansenstatuut aan activiteiten, bijkomend of los van een lidmaatschap
(uitstap, tentoonstelling, kamp,…), met een ticketprijs boven 50 euro:
4 punten
aansluiting als partner bij UiTPAS Nijlen:
10 punten
5 jaar (en elk volgend veelvoud van 5) partner zijn van UiTPAS Nijlen:
6 punten
elke door de vereniging aangebrachte pashouder (niet automatisch, zie ook artikel 4 – procedure):
0,15 punten
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Subsidiebedrag
Een vereniging kan punten verzamelen van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar.
Voor elke 35 punten die verzameld zijn op 30 juni, ontvangt de vereniging een subsidie van € 125.
De punten (35 of een veelvoud van) waarvoor een subsidie werd uitgereikt, gaan van het totaal puntensaldo.
Het restsaldo wordt meegenomen naar het volgende jaar en gaat dus niet verloren.

ARTIKEL 4. PROCEDURE
Aanvraag
Verenigingen die UiTPASpartner zijn krijgen automatisch (met uitzondering van de voorwaarde ‘aangebrachte
pashouders’) subsidies toegekend indien ze correct gebruik maken van de UiTPASsoftware en hoeven dus geen
aanvraag te doen.
Om punten te bekomen voor aangebrachte pashouders, kan de vereniging vouchernummers verkrijgen. Een
vereniging die instapt in het UiTPASprogramma heeft recht op evenveel vouchernummers als het aantal
ingeschreven leden. De daaropvolgende jaren heeft de vereniging recht op evenveel vouchernummers als het
aantal nieuw ingeschreven leden.
De vereniging vraagt zelf het aantal gewenste vouchernummers aan door een mail te sturen naar
uitpas@nijlen.be. De vereniging dient hiervoor geen bewijsstuk te bezorgen, maar moet dit wel kunnen
voorleggen als hier naar gevraagd wordt door de verantwoordelijke ambtenaar.
De vereniging staat zelf in voor het verspreiden van de vouchernummers bij de leden. De nummers zijn uniek
en slechts éénmaal bruikbaar. Bij aankoop van een UiTPAS Nijlen tonen de leden hun nummer bij de
verkoopbalie. Aan de hand van de door de verkoopbalie ingevoerde nummers, kan de verantwoordelijke
ambtenaar in de software raadplegen hoeveel pashouders er werden aangebracht door de verschillende
UiTPASpartners.
Op het behandelmoment nl. 30 juni van elk kalenderjaar, wordt de UiTPASsoftware geraadpleegd door de
verantwoordelijke ambtenaar van lokaal bestuur Nijlen om het correct aantal punten toe te kennen.
Controle
Lokaal bestuur Nijlen behoudt het recht om de geregistreerde gegevens in de software te laten verifiëren.
Indien blijkt dat de registratie niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de vereniging verder
niet meer in aanmerking en kan ze worden uitgesloten van andere subsidies en ondersteuning van het lokaal
bestuur.
Beslissing college
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de definitieve toekenning. De vereniging wordt door
het gemeentebestuur op de hoogte gebracht van de beslissing. Als het college beslist om de aanvraag niet goed
te keuren, krijgt de vereniging binnen de 2 maanden de reden van weigering meegedeeld.
ARTIKEL 6. INWERKINGTREDING & DUUR
Het reglement ‘subsidie UiTPAS’ treedt in werking vanaf de goedkeuring van de gemeenteraad op 15 juni 2021
en loopt tot het wordt vervangen of ingetrokken.
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