Voordelig met je vereniging
op uitstap!
Met je vereniging voordelig naar een theatervoorstelling,
concert, tentoonstelling of andere culturele activiteit
in Brussel? Dat kan met de gratis groepspas
voor verenigingen. Daarmee krijg je voor groepen
(min. 7 personen) een flinke korting op toegangsprijzen.
Per jaar kan je maar liefst 70 keer gebruik maken van een
korting van 6 euro per persoon bij tientallen Paspartoepartners. Dat is mogelijk vanaf 7 deelnemers. Bovendien
krijg je 3 keer per jaar 80% korting op een bezoek met
een gids.
De groepspas is er voor alle erkende Brusselse vzw’s of
feitelijke verenigingen die gesubsidieerd of officieel erkend
zijn door een beleidsdomein van Cultuur, Jeugd en Sport
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Na aanschaf
van de groepspas krijg je automatisch ieder jaar opnieuw
kortingen zolang je vereniging erkend of gesubsidieerd
blijft.

Groepspas voor verenigingen

gebruik Groepspas voor verenigingen

Vraag nu een gratis groepspas aan!

 Jaarlijks 70 kortingen van € 6 voor culturele
activiteiten

Voorbeeld: je gaat met 10 mensen van je vereniging naar
een theatervoorstelling. Eén toegangsticket kost €14.

 Download het aanvraagformulier op www.vgc.be

 Verschillende beurten doorheen het jaar mogelijk in
groep

 Mail of stuur het ingevulde formulier
naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
 Na goedkeuring van je aanvraag haal je de groepspas
op aan de balie van de VGC

 Minimaal 7 deelnemers per activiteit
 Maximaal € 6 korting per ticket:
is de toegangsprijs hoger, dan betaal je het restant, is
hij lager, dan krijg je géén geld terug

Heb je je groepspas voor verenigingen op zak?
Prima! Promoot mee de Paspartoe! Verspreid
de promotiefolders en integreer Paspartoe in je
communicatiekanalen.

 Tickets koop je rechtstreeks bij de Paspartoepartners. Gebruikte kortingen worden aan de kassa
van de groepspas gehaald

Paspartoe voor je leden

Deze kortingen gelden voor alle erkende verenigingen
onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

10 beurten

Promoot ook de Paspartoe voor individueel gebruik bij je
leden. Deze pas koop je eenmalig aan voor 5 euro* en geeft
je de kans punten te sparen en om te ruilen voor allerlei
voordelen in het Brusselse cultuur- en vrijetijdsaanbod, maar
ook in alle andere UiTPAS-regio’s in Vlaanderen.
Surf vlug naar www.paspartoebrussel.be voor meer info!

* Basisprijs: 5 euro
Jongerenprijs (jonger dan 26 jaar): 2 euro
Reductieprijs (mensen met een beperkt inkomen): gratis

Paspartoe-partners

Op stap met een gids

Ancienne Belgique | Anima | Argos | be.brusseleir | Belgisch
Stripcentrum | Belvue Museum | Beursschouwburg | BOZAR |
Bronks | Brukselbinnenstebuiten | Brussels Operettetheater |
Brussels Ouderenplatform | Brusselse Museumraad | Bru-West
| Citizenne | Flagey | GC Candelaershuys | GC De Kriekelaar |
GC De Kroon | GC De Linde | GC De Maalbeek | GC De Markten |
GC Den Dam | GC De Pianofabriek | GC De Platoo | GC De Rinck
| GC De Vaartkapoen | GC De Zeyp | GC Elzenhof | GC Essegem |
GC Everna | GC Heembeek-Mutsaard | GC Kontakt | GC Nekkersdal
| GC Op-Weule | GC Ten Noey | GC Ten Weyngaert | GC Wabo |
Hallepoort | Jeugdcentrum Aximax | Jubelparkmuseum | Kaaitheater
| Koninklijke Vlaamse Schouwburg | KultuurKaffee | Kunst en
Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe | Kunstenfestivaldesarts | Muntpunt |
Museum voor Natuurwetenschappen | Muziekinstrumentenmuseum
| Muziekpublique | Passa Porta | Stichting Vlaamse Schoolsport |
VGC Jeugddienst | VGC Sportdienst | Wiels | Zinnema

 Jaarlijks 3 keer 80% korting op een bezoek
met een gids

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135 – 1000 Brussel
 02 278 11 11
 info@paspartoebrussel.be
 www.paspartoebrussel.be
Paspartoe Brussel

Reservatie
Gids

 Reserveer de gids vooraf rechtstreeks
bij de Paspartoe-partner
PPgroepen_nov2016 – V.U. Eric Verrept, leidend ambtenaar, VGC, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Voor meer informatie

BEREID JE BEZOEK MET EEN GIDS VOOR

 Download het aanvraagformulier voor korting
op een gids op www.vgc.be
 Stuur het aanvraagformulier en reservatiebewijs
naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 Ontvang van Paspartoe een bewijs
voor de tussenkomst
 Betaal bij afgifte aan de kassa van dit bewijs slechts
20% van de gidsbeurt

www.vgc.be
VGC

Deze tussenkomst geldt voor alle erkende verenigingen
onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.
Bewijs

Download
formulier

Groepspas
voor
verenigingen
paspartoe,
de vrijetijdspas
voor brussel

