vraag ’m aan!

ooievaarspas…?

Leuk en betaalbaar!
Familie
Winarto
naar het
museum

Doe je graag aan sport? Wil je wel eens een museum bezoeken?
Of willen je kinderen graag op muziekles of dansen? Dat kan.
Ook als je inkomen laag is. De Ooievaarspas maakt het mogelijk.
Met de Ooievaarspas krijg je korting op heel veel cursussen, sport en
culturele uitjes. Veel sportverenigingen en culturele instellingen, zoals
musea en theaters, doen mee met de Ooievaarspas.
Op www.ooievaarspas.nl lees je welke verenigingen, instellingen en
organisaties meedoen met de Ooievaarspas.

meer keuze dan je denkt!
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wat kan ik doen met de ooievaarspas?

Noa naar
zwemles

Met flinke korting
naar...
Veel organisaties en verenigingen zijn aanbieder van de Ooievaarspas. Dat betekent dat je daar flinke korting krijgt. Voorbeelden zijn
het zwembad, een museum, het theater, de bibliotheek of de
bioscoop. Ook kun je leren schilderen, muziek maken of een andere
cursus volgen. Er is van alles te doen. Vaak voor de helft van de prijs.
Op www.ooievaarspas.nl lees je wat je allemaal met de Ooievaarspas
kunt doen.
Ben je onder de 18 jaar? Dan kun je gratis lid worden van één sportvereniging, één culturele vereniging en zwemmen voor je diploma.

Sandra naar
een concert
handiger dan je denkt!
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voor wie is de ooievaarspas?

Rosa naar
Yoga

Voor iedereen met
een laag inkomen
• Heb je een minimuminkomen en woon je in Den Haag, Rijswijk of
Leidschendam-Voorburg? Dan kun je de Ooievaarspas aanvragen.
• Alleen hbo- en academische studenten die in Rijswijk of Leidschendam-Voorburg wonen en niet in Den Haag hun opleiding volgen
kunnen een Ooievaarspas aanschaffen. Alle hbo- en academische
studenten die wel in Den Haag wonen en/of opleiding volgen komen in aanmerking voor de Studentenpas.
• Studenten die een mbo-opleiding (BOL) in Den Haag, Rijswijk of
Leidschendam-Voorburg volgen, kunnen de Ooievaarspas kopen.

Theo
naar
zangles
gemakkelijker dan je denkt!
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hoe krijg ik de ooievaarspas?

Tristan
naar
gitaarles

Vraag ’m aan!
Je kunt de Ooievaarspas op drie manieren aanvragen:
• Ga naar www.ooievaarspas.nl en vul het aanvraagformulier in.
• Bel 070 353 75 00 voor een aanvraagformulier.
• Haal een aanvraagformulier bij een stadsdeelkantoor bij je in de
buurt. Adressen en openingstijden van de stadsdeelkantoren vind
je op www.denhaagopmaat.nl.
Let op: Woon je in Rijswijk of Leidschendam-Voorburg? Dan moet je
de Ooievaarspas bij je eigen gemeente aanvragen!
Heb je een Ooievaarspas aangevraagd? Dan kijkt de gemeente of je
recht hebt op de pas. Bijvoorbeeld of je een minimuminkomen hebt. Of een mbo-opleiding volgt. Je ontvangt binnen acht
weken een brief waarin staat of je de Ooievaarspas wel of niet krijgt.
Is het antwoord ja? Dan ontvang je een pasfotoformulier. Je pasfoto
komt op de pas. Want de Ooievaarspas is persoonlijk. Stuur het fotoformulier snel terug. Dan ontvang je ook je Ooievaarspas snel!
De gemeente controleert elk jaar of je nog recht hebt op de
Ooievaarspas. Is je inkomen nog steeds laag? Volg je nog steeds
een mbo-opleiding?

meer aanbod dan je denkt!
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speciaal voor kinderen tot 18 jaar

Kleding of instrument
nodig?
Voor een sport of voor een culturele activiteit moet je vaak iets
kopen. Bijvoorbeeld sportkleding of een instrument. Is de vereniging
of de culturele instelling aanbieder van de Ooievaarspas en aangesloten bij de regeling
Kinderen doen Mee? Dan kunnen kinderen
tot 18 jaar een tegemoetkoming krijgen. De Stichting Leergeld regelt
dit. Meer informatie vind je op www.leergelddenhaag.nl.
Of bel 070 360 13 37.

Dewi naar
streetdance

leuker dan je denkt!
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Meer informatie?
Ga naar:

U kunt ook mailen naar: bureauooievaarspas@denhaag.nl.
Of bellen:
Woont u in Den Haag? Bel 070 353 75 00.
Woont u in Rijswijk? Bel 070 326 19 66.
Woont u in Leidschendam-Voorburg? Bel 14070.

