UiTPAS infobrochure
voor vrijetijdsverenigingen in Lier
Ben je een organisator van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten en heb je interesse om UiTPASpartner
te worden? In deze bundel vind je alvast de nodige informatie.

Wat is UiTPAS
UiTPAS Lier is een digitale spaar- en voordeelkaart.
Pashouders kunnen punten sparen wanneer ze deelnemen aan activiteiten van UiTPASaanbieders. Deze
punten kunnen ze vervolgens inruilen voor een korting, een cadeau of een ander voordeel.

UiTPAS met kansentarief
Inwoners van Lier die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of in schuldbemiddeling zijn, kunnen een UiTPAS met kansentarief krijgen. Voor hen geldt de UiTPAS ook als kortingskaart. Ze krijgen 80%
korting op deelname aan activiteiten van UiTPASaanbieders.

UiTPAS partner worden
Wat moet je als vereniging doen om UiTPASpartner te worden?
•

Je tekent een overeenkomst met de stad Lier waarin rechten en plichten van beide partijen staan
opgenomen.

•

Je geeft mailadres, naam, adres en website door aan Uit in Lier (uitpas@lier.be)

•

Je maakt een UiT-ID aan

•

Als UiTPASaanbieder moet je je aanbod ingeven in de UiTdatabank. Wat je invoert in de UiTdatabank
verschijnt automatisch op verschillende kanalen: Uit in Vlaanderen, Uit in Lier, De Peperbus en verschillende reclamebladen

•

Deadlines voor de Peperbus vind je via https://ikorganiseerinlier.uitinlier.be/inhoud/promotie

Wat zijn de gevolgen voor je vereniging?
•

Je krijgt een ‘balie’ toegewezen (= toegang tot het UiTPASnetwerk). Deze balie wordt aangemaakt
door Publiq. Publiq werkt in opdracht van de Vlaamse Overheid en is specialist in vrijetijdscommunicatie en marketing van het gevarieerde vrijetijdsaanbod in Vlaanderen.

•

Pashouders kunnen punten sparen bij deelname aan (publieke) activiteiten van je organisatie. Dit
kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.
Bijvoorbeeld:
Punt sparen kan WEL bij:
Een theatervoorstelling, een atletiekmeeting, een lezing, een fuif, een opendeurdag,
Punt sparen kan NIET bij:
Een eet- en/of drankfestijn zoals een mosselsouper, een spaghettiavond, breugelavond… )

Reden: eten wordt niet beschouwd als een vrijetijdsactiviteit.
Repetities, trainingen, gezellig samen zijn… Reden: zie volgend punt
•

Elke pashouder die lid wordt van je vereniging/organisatie krijgt voor het lidmaatschap 25 punten.
Reden: het is niet haalbaar om elke repetitie, of training, of samenkomst van elk lid de UiTPAS te
scannen.

•

UiTPASaanbieder worden betekent ook het toekennen van kansentarief. Hierbij wordt gewerkt met
een solidaire kostendeling (zie verder).

•

Je moet, in de mate van het mogelijke, een omruilvoordeel aanbieden:
- een permanent omruilvoordeel
vb. in ruil voor 10 punten krijg je 2,5 euro korting op een toegangsticketje bij alle wedstrijden of alle
voorstellingen …
- een tijdelijk omruilvoordeel
vb. in ruil voor 20 punten krijg je in de winter een gratis kom soep in het buurthuis. Of in ruil voor 20
punten mag je gratis deelnemen aan…
- een omruilvoordeel beperkt in aantal en/of in tijd
vb. in ruil voor 50 punten krijg je een gratis badmuts van de vereniging (1 per persoon). Enkel de 10
eerste personen kunnen hiervan gebruik maken.

Solidaire kostendeling
•

Voor de UiTPAS met kansentarief geldt een solidaire kostendeling: de deelnemer draagt een stuk
bij, de aanbieder geeft een korting en de Stad Lier betaalt de rest. Voor Lier geldt de volgende
verdeelsleutel:
20% deelnemer
40% aanbieder
40% Stad Lier
De vereniging ontvangt dus in totaal 60%.
Waarop wordt die korting gegeven?
- 80% korting op lidgeld
Verdeling:
Kaarthouder met kansentarief betaalt 20%
Stad Lier legt 40% van het lidgeld bij
Gevolg: vereniging ontvangt 60% van het lidgeld en draagt zelf ook 40% bij.
MAAR als er meer dan 5% MIA’s (Mensen in Armoede) lid zijn van je vereniging, betaalt de stad vanaf de volgende MIA - 80% terug.
En dan ontvangt de vereniging dus opnieuw het volledige lidgeld.
- 80% korting op deelname aan een (betalende) activiteit
Verdeling:
Kaarthouder met kansentarief betaalt 20%
Stad Lier legt 40% van het deelnamegeld bij
Gevolg: vereniging ontvangt 60% van het deelnamegeld en draagt zelf ook 40% bij

•

Per trimester krijgen de UiTPASpartners per mail een excellijst met daarin de geregistreerde
kansentarieven van de afgelopen periode.

•

In de mail wordt een deadline meegegeven voor feedback. Voor die deadline kan je nagaan of de
registraties kloppen met jouw kassa / gegevens.

•

Op basis van de administratieve gegevens die we van je vereniging krijgen, wordt de terugbetaling
voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

•

Na goedkeuring door het CBS wordt het tegoed op de rekening gestort.

Voordelen voor de organisator
•

Je geeft aan dat je een vereniging bent die openstaat voor IEDEREEN

•

Je krijgt meer ruimte en voorrang op andere organisaties in de Peperbus

•

Je hebt de mogelijkheid om ook een omruilvoordeel aan te bieden

•

De UiTPAS kan eventueel de lidkaart vervangen (maar dan moet ieder lid wel een UiTPAS kopen)

•

Je krijgt extra punten voor werkingssubsidies

Praktisch
•

Als UiTPASpartner krijg je toegang tot de UiTPASbeheerdersomgeving,

•

Er zijn verschillende opties voor de installatie van de soft- en hardware voor UiTPAS. De applicatie is
downloadbaar en kan gebruikt worden op pc en smartphone (iOS of Android). Indien je andere of
bijkomende hardware nodig hebt, kan je hiervoor contact opnemen met UiTPAS Lier.

•

Als UiTPASaanbieder kan je tijdens je activiteit mensen een punt laten sparen. Dat kan voor, tijdens of
na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit.

Contact
Heb je vragen over UiTPAS of is er een technisch probleem?
Mail dan naar uitpas@lier.be of bel naar UiT In Lier op tel. 03 488 06 79.

