VOORDELEN MET VDP+

2022

50% KORTING BĲ VRĲETĲDSACTIVITEITEN
JEUGDDIENST
•
•
•
•

naschoolse opvang
SWAP
speelpleinwerking
activiteiten*

SPORTDIENST
•
•

kampen
activiteiten*

EXTRA VOORDELEN
•

aankoop onderwĳscheques

•

terugbetaling van 25% van de kostprĳs na aankoop
van een Buzzy Pazz bĳ De Lĳn (betalingsbewĳs op
naam nodig)

•

toegang tweedehandswinkel Domino in Het Sociaal
huis met een aanbod voor kinderen tot 12 jaar.

Zie blauw kader hieronder

ZWEMBAD
•
•
•
•

10-beurtenkaart
abonnement
kampen
activiteiten*

NIEUWPOORTSE VERENIGINGEN
•
•
•
•

lidgeld
kampen
uniformen
extra activiteiten**

WAK (BEELDENDE KUNST) EN STAPWEST
(MUZIEK, WOORD EN DANS)
•

GEZINSBOND NIEUWPOORT
EN SINT-JORIS-RAMSKAPELLE
activiteiten
niet op lidgeld

WESTFRONT
•

•

kinderkapsalon tot 12 jaar in Het Sociaal Huis

•

toegang tot bĳkomende voordelen en initiatieven in
kader van kinderarmoedebestrĳding.

Enkel op afspraak, € 2 per knipbeurt.
Meer info: domino@nieuwpoort.be - tel. 0498 92 92 55

inschrĳvingsgeld

Ook buiten Nieuwpoort, indien geen aanbod binnen Nieuwpoort

•
•

Meer info: domino@nieuwpoort.be - tel. 0498 92 92 55

toegangsprĳs

TERUGBETALING VAN 50% van de kostprĳs na
aankoop/huur van kledĳ of materiaal nodig als lid bĳ
een Nieuwpoortse vereniging - max. 150 euro per jaar
(kasticket en bewĳs van lidmaatschap nodig)
*De korting geldt enkel als het logo VDP+ op de affiche of flyer
staat. **Bĳ extra activiteiten door verenigingen geldt de korting
enkel bĳ activiteiten voor alle leden. Eén activiteit per kalenderjaar per vereniging met een maximale tussenkomst van 25 euro.

ONDERWĲSCHEQUES VOOR KLEUTER,
LAGER EN SECUNDAIR ONDERWĲS
Met onderwĳscheques kun je (een deel van) de
schoolfactuur betalen. Eén cheque per kind per
schooljaar. Ook veel scholen buiten Nieuwpoort
aanvaarden de cheques. Vraag dit na op het
schoolsecretariaat.
Onderwĳscheques kan je aanvragen via
www.nieuwpoort.be:
•

kleuteronderwĳs
cheque 50 euro - aankoopprĳs 10 euro

•

lager onderwĳs
cheque 100 euro - aankoopprĳs 20 euro

•

secundair onderwĳs
cheque 150 euro - aankoopprĳs 30 euro

VOORDEELPAS

VOORDEELPAS

VDP+

De voordeelpas is er voor alle* Nieuwpoortse
kinderen en jongeren van 2,5 t.e.m. 25 jaar.

Sommige kinderen en jongeren hebben ook recht
op andere voordelen en kortingen via een extra
code op de voordeelpas (VDP+). Ontdek alle voordelen op de ommezĳde van deze folder.

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

VOORWAARDEN VDP+

50 % KORTING OP CULTURELE ACTIVITEITEN

Wie kan een extra code aanvragen?

GEORGANISEERD DOOR STAD NIEUWPOORT

•

Film, theater, acrobatie, muziek, etc. in:

(attest van het OCMW)

•

- Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14
- City, Valkestraat 18
- Westfront, Kustweg 2
Dienst Cultuur
Valkestraat 18
tel. 058 79 50 00
cultuurnieuwpoort.be
cultuur@nieuwpoort.be
Westfront
Kustweg 2
tel. 058 23 07 33
westfrontnieuwpoort.be
westfront@nieuwpoort.be

gezinnen die een leefloon ontvangen;
gezinnen in budgetbeheer, schuldbemiddeling of
collectieve schuldenregeling;
(attest van het OCMW of je advocaat)

•

•

gezinnen die recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van de mutualiteit;
(attest van je mutualiteit)

Het Sociaal Huis
Astridlaan 103, Nieuwpoort

gezinnen waarbĳ het gezamenlĳk netto
belastbaar inkomen niet hoger is dan anderhalf
keer het leefloon;

tel. 058 22 38 10
sociaalhuis@nieuwpoort.be

(laatste aanslagbiljet van de belastingen en
eventueel attest FOD Sociale Zekerheid)

•

pleegkinderen, zonder andere voorwaarden.
(bewĳs van Pleegzorg Vlaanderen)

adres

Burgemeester,
Geert Vanden Broucke

8620, Nieuwpoort
telefoonnummer
. . . . . .

Neem dus altijd
je voordeelpas mee!

Vragen? Benieuwd of je in
aanmerking komt voor de VDP+?

Algemeen Directeur,
Benoit Willaert

. . . . /

pluspascode
NPT 2022 VDP XXXX

on van
25 jaar krĳg je op vertoen de City.
wpoort van 2,5 t.e.m.
Als inwoner van Nieu % korting op activiteiten van Centrum Ysara
deze voordeelpas 50 gscode geniet je van nog extra voordelen!
Met een geldige kortin
dan contact op met
recht op hebt? Neem
*Wil je nagaan of je hier alhuis@nieuwpoort.be.
het Sociaal Huis via socia

Vdp+ code
AANVRAGEN CODE
Dat kan via de website www.nieuwpoort.be/voordeelpas.
Of maak een afspraak in Het Sociaal Huis.

v.u. Benoit Willaert - Algemeen Directeur - Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort

