VISIE MBT PUNTEN SPAREN MET UiTPAS
1.

IDEALE WERELD

Het principe van de UiTPAS bepaalt dat je één UiTpunt per vrijetijdsparticipatie ontvangt,
ongeacht het soort activiteit.

2.

STANDPUNT publiq

2.1 TEGENOVER AANBIEDERS
Eenmalig aanbod:
Basisprincipe is dat je één UiTpunt per vrijetijdsparticipatie bekomt. Punten kunnen nooit
toegekend worden om ander gedrag dan vrijetijdsparticipatie te belonen. Het uitgangspunt geldt
dat het om aanbod gaat dat je kan/mag invoeren in UiTDatabank. Twijfel je hierover? Neem
contact op met je partnermedewerker.
Recurrent aanbod:
Bij inschrijven voor een ledenvereniging of voor langlopend aanbod blijven we dit principe
hanteren: je spaart tijdens effectieve deelname en niet voor betaalde lidgelden.
●
●

Als een organisator zeker, kan je de punten in één keer uitreiken voor recurrente events.
Bv. bij internaatskampen, speelpleinen, cursussen sport op school, etc.
Verenigingen die niet beschikken over een spaarzuil of andere apparatuur kunnen
eenmalig 25 UiTpunten toekennen. Dit als een tegemoetkoming voor verenigingen die
wegens gebrek aan tijd of om andere redenen ook geen spaargsm of andere apparatuur
kunnen ontlenen.

Permanent aanbod:
●

●

Indien het gratis aanbod betreft, kan je één keer per week een UiTpunt sparen. Dit om
fraude (en zo ook inflatie) tegen te gaan. bv. bibliotheek. Er wordt onderzocht of er
draagvlak is om te evolueren naar 2x/week met een maximum van 1x/dag.
Indien het betalend aanbod betreft, kan je bij elke participatie een UiTpunt sparen. Het
spaarpunt moet wel nà de kassa geïnstalleerd worden. bv. zwembad

Het is mogelijk om lokale afwijkingen in te bouwen, maar die moeten steeds overeenstemmen
met de geest van dit reglement en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan publiq vzw.
2.2 TEGENOVER PASHOUDERS
Policy rond veelspaarders
1

Het mag niet de bedoeling zijn dat pashouders in een bevoorrechte positie, zoals bijvoorbeeld
baliemedewerkers van het zwembad, elke dag een punt sparen zonder effectief te participeren.
Enkel effectieve deelname aan het vrijetijdsaanbod garandeert dat je punten mag sparen.
Het is de verantwoordelijkheid van de kaartsysteembeheerder om dit punt onder de aandacht te
brengen van de aanbieders. Een kaartsysteembeheerder zou eventuele sancties, zoals bv. het
blokkeren van de pas, kunnen treffen.
policy rond het sparen van punten wanneer meerdere activiteiten plaatsvinden
Hier geldt eenzelfde regel. Je kan/mag slechts een punt sparen bij effectieve deelname aan een
activiteit.
Het is de verantwoordelijkheid van de kaartsysteembeheerder om dit punt onder de aandacht te
brengen van de aanbieders. Een kaartsysteembeheerder zou eventuele sancties, zoals bv. het
blokkeren van de pas, kunnen treffen.
Om dit tegen te gaan staat in het voorbeeldcontract met aanbieders:
De aanbieder is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de UiTPAS bij zijn activiteiten. Er mogen
niet ongeoorloofd punten of kansentarieven worden toegekend (noch aan eigen medewerkers of leden,
noch aan andere pashouders). Bij vaststelling van fraude kan overgegaan worden tot een eenzijdige
beëindiging van het contract door de <naam lokale KSB>
(https://docs.google.com/document/d/1hQyjj5eZKLWeoVr-cc2PZiYG5L8DwYsrFogy9OpLboA/edit)
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