[Naam organisator] en de Stad Gent, hier vertegenwoordigd door Julie Beeckman, UiTPAS
coördinator Stad Gent, bij delegatie haar verleend door het secretarisbesluit van 27 augustus 2020
Addendum voor actieve vrijetijdsparticipatie vanaf 1 september 2022 t.e.m. 30 juni 2025 bij DKO
Sint-Lucas Academie en GO! Kunstacademie Gent De Poel
1. Financiële transacties - Bijkomende terugbetaling door de Stad Gent
De organisator van UiTPAS activiteiten met actieve vrijetijdsparticipatie, DKO Sint-Lucas Academie en
GO! Kunstacademie Gent De Poel, kan een grotere terugbetaling dan de voorziene 40% van de Stad
Gent ontvangen.
In geval er bij DKO Sint-Lucas Academie / GO! Kunstacademie De Poel voor activiteiten in de doelgroep
-18 jarigen meer deelnemers aan het kansentarief zijn dan 5% van het totale deelnemersaantal binnen die
doelgroep, vervalt voor de overige participaties aan kansentarief de solidaire kostendeling zoals bepaald
in de basisovereenkomst en is er een terugbetaling van 80% door de Stad Gent volgens volgende
verdeling:
- 40% bij de tweemaandelijkse afrekening (reguliere werking UiTPAS)
- 40% na indiening van het daartoe voorziene aanvraagformulier terugbetaling ‘actieve
vrijetijdsparticipatie’ te bekomen bij UiTPAS Gent (Onderwijscentrum Gent)
De organisator kan het desbetreffende aanvraagformulier slechts éénmaal per UiTPAS activiteit per
kalenderjaar indienen.
De uitbetaling van de extra tussenkomst door het Onderwijscentrum Gent gebeurt na controle van het
hogerop vermelde aanvraagformulier en binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur/onkostennota.
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de organisator, kan de Stad Gent beslissen om de
toekenning van de bijkomende terugbetaling te schorsen en in de toekomst geen terugbetalingen meer toe
te staan aan de organisator en de verleende terugbetalingen terug te vorderen.
2. Voorwaarden

- Enkel inschrijvingen door -18 jarigen voor één of meerdere ateliers bij DKO Sint-Lucas Academie en GO!
Academie Gent De Poel worden voor deze regeling in aanmerking genomen.
- Academies moeten ermee akkoord gaan om naast de individuele UiTPAS ook de organisatiepas te
aanvaarden, dit i.f.v. toeleiding door brugfiguren en sociale organisaties van kwetsbare kinderen naar het
aanbod van het deeltijds kunstonderwijs.
- Academies doen inspanningen om kinderen en jongeren uit kwetsbare doelgroepen te bereiken en extra
te ondersteunen waar nodig.

3. Algemene bepalingen
De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze niet gewijzigd
zijn door huidig addendum. Dit addendum is geldig vanaf 1 september 2022 t.e.m. 30 juni 2025.
De extra tussenkomst i.k.v. dit addendum wordt voorzien door het Onderwijscentrum Gent, met een
maximum van 4.000 € tussenkomst per schooljaar voor beide Academies samen voor de vooropgestelde
periode.
In het geval de extra tussenkomst i.k.v. dit addendum de 4.000 € per schooljaar overschrijdt, zullen de
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middelen verdeeld worden aan de hand van een verdeelsleutel op basis van het totaal aantal
inschrijvingen per Academie.
Voor Stad Gent,
Vertegenwoordigd door Julie Beeckman,
UiTPAS coördinator Stad Gent,
Bij delegatie (secretarisbesluit 27 augustus 2020)

……………………………………………
(handtekening)

Voor
[organisator]
[naam]
[functie]

……………………………………………
(handtekening)
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