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* voor wie in Nieuwpoort gedomicilieerd is of
hier geregistreerd staat in het kader van
gedeelde woonst bij echtscheiding
(meer info via dienst Bevolking in het stadhuis)

Een samenwerking tussen de jeugddienst,
de sportdienst, de dienst Cultuur, het stedelijk
zwembad, het project Domino
en het Sociaal Huis

50% korting op
culturele activiteiten

Voorwaarden

georganiseerd door stad Nieuwpoort

De stad Nieuwpoort organiseert het hele jaar
door culturele activiteiten voor jong en oud: film,
theater, acrobatie, muziek, ...
Neem zeker je voordeelpas mee en
ontvang 50% korting op deze activiteiten!
Meer info:
Dienst Cultuur, Valkestraat 18, Nieuwpoort-stad
058 79 50 00 - cultuurnieuwpoort.be
Centrum Ysara: Dienstweg Havengeul 14, Nieuwpoort-bad
City: Valkestraat 18, Nieuwpoort-stad

Westfront, Kustweg 2, Nieuwpoort-stad
058 23 07 33 - westfrontnieuwpoort.be

voordelen en kortingen
op andere activiteiteN

Om naast de 50% korting op culturele
activiteiten ook recht te hebben op andere
voordelen en kortingen moet je voldoen aan
bepaalde voorwaarden. Volgende gezinnen
kunnen bij het Infopunt Welzijn op basis van een
recent attest een extra code op hun
voordeelpas aanvragen:
Gezinnen die een leefloon ontvangen
(attest van het OCMW)
Gezinnen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
(attest van je mutualiteit)

INDIEN U VOLDOET AAN BEPAALDE VOORWAARDEN

Gezinnen die onder budgetbeheer,
schuldbemiddeling of collectieve
schuldenregeling staan
(attest van het OCMW of je advocaat)

Naast de korting op culturele activiteiten hebben
bepaalde kinderen en jongeren ook recht op heel
wat voordelen en kortingen op andere
activiteiten. De voorwaarden en voordelen kan je
verder in deze brochure terugvinden.

Gezinnen waarbij het gezamenlijk netto
belastbaar inkomen niet hoger is dan anderhalf
keer het leefloon
(laatste aanslagbiljet van de belastingen en
eventueel attest FOD Sociale Zekerheid)

Extra voordelen
met VDP+
50% korting bij:
- Jeugddienst: naschoolse opvang, speelpleinwerking, SWAP, activiteiten*
- Sportdienst: kampen, activiteiten*
- Zwembad: 10- beurtenkaart, abonnement, kampen, activiteiten*
- Nieuwpoortse verenigingen: lidgeld, kampen, uniform, extra activiteiten*
- WAK (beeldende kunsten) en StAPwest (muziek, woord, dans): inschrijvingsgeld, ook geldig in de
filialen buiten Nieuwpoort en voor activiteiten die niet in Nieuwpoort worden aangeboden
- Gezinsbond Nieuwpoort en Sint-Joris-Ramskapelle: activiteiten (niet op het lidgeld)
- Westfront: toegangsprijs (gratis tot en met 6 jaar)
* - Activiteiten georganiseerd door stadsdiensten: de korting geldt enkel als het logo VDP+ op de affiches en

flyers staat vermeld.
- Extra activiteiten georganiseerd door verenigingen: de korting geldt enkel bij activiteiten die voor alle
leden zijn bedoeld en is beperkt tot 1 activiteit per kalenderjaar per vereniging, met een maxium tussenkomst van 25 EUR.

Terugbetaling achteraf:
- 25% van de kostprijs na aankoop van een Buzzy Pazz bij De Lijn (betalingsbewijs op naam nodig)
- 50% van de kostprijs na aankoop/huur van kledij of materiaal, nodig bij de verenigingen
max. 150 euro per jaar (kasticket en bewijs van lidmaatschap nodig)
Extra voordelen:
- Aankoop onderwijscheques (zie verder)
- Toegang tweedehandswinkel Domino in het Sociaal Huis: kinderkledij tot 12 jaar en speelgoed
Open: 9 - 11.45 u. elke dinsdag en de 1e zaterdag van de maand.
Meer info: domino@nieuwpoort.be - 0498 92 92 55
- Gratis busvervoer naar/vanuit het jeugdcentrum in de vakanties, voor speelpleinwerking en
kampen. Meer info: jeugd@nieuwpoort.be - 058 23 91 26

Onderwijscheques voor
kleuter, lager en secundair
onderwijs
Met je VDP+ kan je onderwijscheques
aankopen, om daarmee de schoolfactuur te
betalen. Ook veel scholen buiten
Nieuwpoort aanvaarden de cheques. Vraag
na op het schoolsecretariaat.
Een onderwijscheque kost 2 euro, maar
heeft wel een waarde van 10 euro. De
cheques zijn cash te betalen!
Kleuteronderwijs: maxium 50 euro
Lager onderwijs: maximum 100 euro
Secundair onderwijs: maximum 150 euro
-

Heb je vragen over de voordeelpas?
Wil je een code VDP+ aanvragen?
Heb je een code en wil je
onderwijscheques kopen of een
terugbetaling regelen?
Infopunt Welzijn - Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort-stad
058 22 38 78 sociaalhuis@nieuwpoort.be
Maandag 8.30u - 11.45u en 13.30u - 17u
Dinsdag tot en met vrijdag
8.30u - 11.45u, namiddag op afspraak

