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Doelstelling 

 

Op 23/9/2013 keurde de gemeenteraad van Koksijde een participatieovereenkomst met 

diverse partners goed met als doelstelling de vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen te 

stimuleren.  

 

Dit reglement betreffende het project Kunst ans heeft als doelstelling de tussenkomst 

van het inschrijvingsgeld en een basiskoffer materiaal te regelen om zo de 

vrijetijdsparticipatie van kansengroepen te stimuleren en te verhogen. 

 

In zitting van 7 mei 2007 aanvaardde de gemeente Koksijde de nalatenschap van 

mevrouw Godelieve Louwaege (6/9/1914 – 7/8/2006). 

De doelstelling van haar legaat is bij notariële akte gedefinieerd ten gunste van de 

minder begoede leerlingen van de Westhoekacademie en elke besteding van het legaat 

moet strikt binnen deze opdracht gerealiseerd worden. 

Tot uitputting zal dit legaat aangewend worden om de doelstelling van het project  

Kunst ans te realiseren. 

 

 

Toepassingsgebied 

 

Art. 1. De tussenkomst van het inschrijvingsgeld en de basiskoffer materiaal is bestemd 

voor leerlingen van de lagere en middelbare graad van de Westhoekacademie die 

financiële moeilijkheden ondervinden. Het doel van deze tussenkomst is hen te 

stimuleren om hun creatieve talenten te ontwikkelen. 

 

Art. 2. De ouder van de leerling richt een aanvraag tot betaling van het inschrijvingsgeld 

en het ontvangen van de basiskoffer materiaal aan het Sociaal Huis Koksijde. Bij de 

aanvraag worden bewijsstukken gevoegd waaruit duidelijk is dat de aanvraag conform 

het reglement gebeurt. 

De tussenkomst wordt voorzien tot de voorziene financiële middelen zijn uitgeput.  

 

Art. 3. Alle aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst, zoals 

blijkt uit de inschrijving van ontvangst in het register van de binnenkomende stukken op 

het Sociaal Huis. 

 

Art. 4. De tussenkomst van het inschrijvingsgeld en de basiskoffer materiaal is enkel 

mogelijk zolang de inschrijvingslimiet bij de Westhoekacademie niet bereikt is. 

 

Art. 5. Het Sociaal Huis geeft de aantallen toegekende tussenkomsten per academiejaar 

door aan de Financiële Dienst die instaat voor de aanzuivering van de 

inschrijvingsgelden. 

Dit garandeert de privacy van de aanvrager. 

 

Art. 6. Enkel ontvankelijke en volledige aanvragen overeenkomstig dit regelement komen 

in aanmerking voor de tussenkomst inschrijvingsgeld en basiskoffer materiaal tot 

uitputting van de beschikbare financiële middelen. 
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Rechthebbenden 

 

Leerlingen die voldoen aan onderstaande voorwaarden, komen in aanmerking voor de 

tussenkomst: 

Art. 7. De leerling wordt ingeschreven in de lagere of middelbare graad van de 

Westhoekacademie 

 

Art. 8. De leerling is voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven in het bevolkings- , 

vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Koksijde en verblijft er ook effectief. 

 

Art. 9. Op het ogenblik van de aanvraag is voldaan aan volgende voorwaarden: 

- Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut) 

- In budgetbeheer zijn of in procedure collectieve schuldenregeling zitten 

- Een attest van OCMW Koksijde kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de 

tussenkomst gerechtvaardigd is 

- Een woning huren en een inkomen (*) onder € 1.000,00 voor een 

alleenstaande of € 2.101,00 voor een gezin 

(*) Europese armoedegrens 

 

Art. 10. De aanvrager legt minimaal 1 van volgende bewijzen voor: 

- Attest recht op verhoogde tegemoetkoming mutualiteit 

- Attest budgetbeheer of collectieve schuldenregeling 

- Attest OCMW Koksijde waaruit blijkt dat de tussenkomst gerechtvaardigd is 

- Recentste aanslagbiljet + bewijs huurder (huurcontract of rekeninguittreksel 

als betalingsbewijs huur) 

 

 

Art. 11. Het Sociaal Huis behoudt zich hierbij steeds en op elk moment het recht 

eventuele eigendommen via de kruispuntenbank KSZ te controleren. 

 

 

De tussenkomst 

 

Elke leerling die voldoet aan de voorwaarden kan genieten van een vermindering van het 

inschrijvingsgeld en krijgt bovendien ook een basiskoffer materiaal ter beschikking voor 

het schooljaar. 

 

Art. 12. De leerling betaalt na tussenkomst via Kunstkans nog een inschrijvingsgeld van 

maximaal € 10,00. 

 

Art. 13. Na de eerste proefles en bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld kan de 

basiskoffer materiaal opgehaald worden in het Sociaal Huis Koksijde. 

 

Art. 14. De basiskoffer materiaal wordt teruggevorderd indien de leerling in de loop van 

het academiejaar afhaakt. 

 

Art. 15. Elke leerling heeft recht op de tussenkomst in 1 lege basiskoffer en een 

startpakket basismateriaal. 

Bij inschrijving voor volgende schooljaren en indien terug voldaan is aan de voorwaarden 

zal de koffer met het nodige materiaal worden aangevuld na betaling van het 

inschrijvingsgeld voor dat schooljaar. 

 

Art. 16. De Westhoekacademie staat in voor de aanlevering van de basiskoffers en het 

basismateriaal en garandeert hierbij de privacy van de aanvrager. 
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Algemene bepalingen 

 

Art. 17. Alle aanvragen worden gescreend door een medewerker van het Sociaal Huis. De 

aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst. 

Dossiergegevens en bewijsstukken worden beheerd door het Sociaal Huis. 

Persoonlijke gegevens van de aanvrager worden niet verstrekt aan de Financiële Dienst 

en aan de Westhoekacademie. 

 

Art. 18. Het Sociaal Huis staat in voor een regelmatige rapportage naar het 

gemeentebestuur Koksijde en dit met respect voor de privacy van de aanvrager. 

 

Art. 19. Een jaarlijkse evaluatie van de tussenkomstregeling zal voorzien worden. 

 

Art. 20. De leerling wordt ingeschreven door een medewerker van het Sociaal Huis. 

 

Afwijkingen 

 

Art. 21. Eventuele afwijkingen op dit reglement zijn slechts zeer uitzonderlijk mogelijk en 

dienen steeds voorgelegd te worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

mits voorlegging van een gemotiveerd sociaal verslag. 

 

Invoegetreding 

 

Art. 22. Dit reglement treedt in voege vanaf 1/9/2015 en wordt geschorst bij uitputting 

van het legaat Godelieve Louwaege. 

 

 

 


