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Zin in Vrije Tijd ? 

Koop gauw de VTpas !

De vrijetijdspas is een formule die u mooie kortingen aanbiedt ! 
Een vrijetijdspas kost jaarlijks € 5 en geeft u per activiteit een 
korting. U kan van deze formule gebruik maken door deel te 
nemen aan activiteiten van zowel Cultuur, Jeugd als Sport ! 

Ronsenaars die aanspraak kunnen maken op het omnio-statuut 
(code 1 vignet mutualiteit), krijgen met de vrijetijdspas van € 1 een 
forse korting op activiteiten van Cultuur, Jeugd en Sport.

Ronse



De vrijetijdspas

Wie krijgt deze vrijetijdspas en hoeveel kost ze ? 

Vrijetijdspas categorie 2 : 5 euro

Voor 5 euro per persoon en per jaar kan iedereen die in Ronse of erbuiten woont een 
vrijetijdspas aankopen. 

Vrijetijdspas categorie 1 : 1 euro

Enkel voor Ronsenaars met een mutualiteitsvignet code 1. Met een attest dat 
het Sociaal Huis opmaakt kunnen Ronsenaars in ‘schuldhulpverlening’ of die 
zich ‘in bijzondere omstandigheden bevinden’ eveneens een vrijetijdspas 
aankopen tegen verlaagde prijs. 

Sociaal Huis
Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse
Tel. 055 23 74 10
info@sociaalhuisronse.be

Deze info over de vrijetijdspas vind je ook terug op de website van de stad : 
http://www.ronse.be

Waar en hoe kun je deze pas krijgen ? 

De vrijetijdspas koop je aan bij de vrijetijdsdiensten van de stad Ronse 
(Cultuurdienst, Jeugddienst, Sportdienst) of via de webshop van de stad. 
De aankoop gebeurt per persoon. 

Voor de aankoop van een vrijtijdspas categorie 1 moet je langskomen bij één van 
de diensten. Je brengt best de identiteits-kaart, het mutualiteitsvignet en/of het 
attest van het Sociaal Huis mee van ieder persoon voor wie je de pas aanvraagt.

Stadsbestuur – Cultuurdienst

Wolvestraat 37
9600 Ronse 
Tel. 055 23 28 01
cultuur@ronse.be

Stadsbestuur – Jeugddienst

Grote Marijve 133
9600 Ronse
Tel. 055 23 94 26
jeugd@ronse.be

Stadsbestuur – Sportdienst

‘t ROSCO - Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse
Tel. 055 33 99 20
sport@ronse.be

Deze info over de vrijetijdspas vind je ook terug op de website van de stad : 
http://www.ronse.be

Vanaf wanneer ? 
De vrijetijdspas is één jaar geldig vanaf 1 september tot 31 augustus en 
moet ieder jaar opnieuw op dezelfde manier aangevraagd worden.

Wat is een vrijetijdspas ? (VTpas)

Het is een pas die je een fikse korting geeft op heel wat activiteiten 
die vanaf september georganiseerd worden door de stedelijke 
diensten cultuur, jeugd en sport in Ronse. Je moet je pas altijd tonen. 
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Ronse is een Vlaamse 
stad. Inwoners die 

het Nederlands nog 
onvoldoende kennen, 

kunnen op eenvoudige 
aanvraag een Franstalige 

tekst bekomen.

De vrijetijdspas voor iedereen !

Vrije tijd is goud waard en goud kost geld. Toch zijn er heel wat 
activiteiten in Ronse waar je zou willen aan deelnemen. Met de 
aankoop van een vrijetijdspas komen namelijk een groot aantal 
activiteiten binnen jouw bereik. 

De vrijetijdspas Ronse is uniek in Vlaanderen omdat voor 
iedereen (inclusief Ronsenaars die het financieel moeilijk 
hebben) in één pas alle interessante kortingen zijn voorzien. 
Iedereen die zich namelijk een vrijetijdspas aanschaft, heeft er 
dus financieel voordeel bij ! De cultuurdienst, jeugddienst en 
sportdienst stellen een heel pak activiteiten voor die in 
aanmerking komen voor deze korting.

Wij zijn ervan overtuigd dat de vrije tijd voor jou en je gezin op 
deze manier uitgebreid wordt met diverse culturele, sportieve en 
jeugdevents.

Geniet ervan !
Het stadsbestuur Ronse




