
Ooievaarspas in 
Leidschendam-Voorburg
Voor iedereen met een laag inkomen. Vraag hem aan!

Sport
Algemene Voorburgse Gymnastiek Vereniging ( AVGV) www.avgv.nl

Algemene Voorburgse Zwemvereniging (AVZV) www.avzv.nl

Algemene zwemvereniging Leidschendam (AZL) www.azl.nu

AV Sparta Atletiekvereniging www.avsparta.nl

Badminton Club Orbiton www.orbiton.nl

Badmintonclub Voorburg www.badmintonvoorburg.nl

Boxing Group www.boxinggroup.nl

Bridgeclub Leidschenhage www.bclh.nl

Budoclub Voorburg www.budoclubvoorburg.com

CobraNova www.cobranova.nl

GSC Volleybalvereniging www.gscvolleybal.n

Gymnastiekvereniging SOS Voorburg www.sos-voorburg.n

Gymnova Gymnastiek www.gymnovagym.nl

Judovereniging Shi-Han www.shi-han.nl

Korfbalvereniging Sport & Vriendschap (SEV) www.sevkorfbal.nl

LV-Boxing www.lv-boxing.nl

Roeivereniging Rijnland www.rvrijnland.nl

SEV Voetbalvereniging www.sev-voetbal.nl

Shijak Taekwondo Haaglanden www.shijak.nl

Sportfondsen Leidschendam-Voorburg B.V. www.forumkwadraat.nl

Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg www.senw-lv.nl

Taekwondo Gyeong-rye Den Haag www.taekwondo-denhaag.nl

Tafeltennisvereniging VVV www.ttv-vvv.nl

TCO Leidschendam www.tco-leidschendam.nl

Tennispark Overdam www.tennispark-overdam.nl

Toerfietsclub  De Tol www.tcdetol.nl

Vereniging Raadsheer-Corbulo (VRC) www.raadsheer-corbulo.nl

Voetbalvereniging RKAVV www.rkavv.nl

Volleybalvereniging Haaglanden (VVH) www.vvhaaglanden.nl

Voorburg Cricket Club www.voorburgcc.nl/

Watervrienden Leidschendam www.watervrienden-leidschendam.nl



Cultuur
Christelijke Oratorium Vereniging Leidschendam www.covleidschendam.nl

Corda Vocale www.cordavocale.nl

de Bibliotheek aan de Vliet www.bibliotheekaandevliet.nl

Fanfare Juliana Stompwijk www.julianafanfare.nl

Het Veur Theater www.hetveurtheater.nl

Lili voor beweging Betsy Perkstraat 14; Den Haag

Mawieschilderkunst www.mawieschilderkunst.nl

Organisatiebureau Creasi www.creasi.org

Scouting Damherten Leidschendam www.damherten.nl

Scouting Hubertus-Brandaan www.hubertus-brandaan.nl

Scouting Livingstone-Miriam Voorburg www.livingstone-miriam.nl

Scouting Pius XII Leidschendam www.scoutingpius12.nl

Scouting Satoko Kitahara www.satokokitahan.nl

Showband 75 Leidschendam www.showband75.nl

Stichting IBCE www.ibce.biz

Stichting Scouting Orion www.scoutingorion.nl

The Dance Factory-Voorburg www.dansschoolvoorburg.nl

Theater Ludens www.theaterludens.nl

Voorburgse Muziekvereniging Forum Hadriani www.forumhadriani.nl

Wijkvereniging Essesteijn www.wvesstesteijn.nl

Yoga Studio Anne-Marie de Vries www.maryamdevries.nl

YogaMee www.yogamee.nl

Met korting sporten, muziek maken of creatief bezig zijn? Met de Ooievaarspas kan dat! 
Woont u in Leidschendam-Voorburg en heeft u een laag inkomen? Dan biedt de Ooievaarspas 
veel voordelen. Ontdek wat u allemaal kunt doen met de Ooievaarspas.

 Waar krijg ik korting?
Met de Ooievaarspas krijgt u vaak 50% korting op de contributie
van uw sportvereniging, uw culturele vereniging, de kosten van
een creatieve cursus en op de toegang van een museum, bioscoop
of evenement. U kunt bijvoorbeeld gaan toneelspelen, schilderen
of dansen, maar voetballen, zwemmen en hardlopen kan ook. Bijna
alle musea en theaters in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg doen mee.  Bovendien krijgt u korting op de toegang
van bioscopen, Diergaarde Blijdorp, ADO Den Haag en
Madurodam. Er zijn ruim 550 aanbieders in Leidschendam-
Voorburg, Den Haag en Rijswijk, dus voor iedereen  zitten er  leuke
dingen bij (www.ooievaarspas.nl).

Gratis voor kinderen tot en met 17 jaar
Heeft u kinderen, die niet ouder dan 17 jaar?  Ook voor hen kunt u
een Ooievaarspas aanvragen. Uw kind kan dan gratis lid worden
van één sportvereniging, één culturele vereniging en zwemmen
voor een zwemdiploma. De contributie wordt door de
Ooievaarspas betaald.

Speciale aanbiedingen
Het hele jaar door zijn er extra aanbiedingen. Deze vindt u in
Ooievaarsnieuws of op de website www.ooievaarspas.nl. Houd

daarom Ooievaarsnieuws en website goed in de gaten! Wilt u
Ooievaarsnieuws ontvangen via e-mail? Meldt u dan aan op
www.ooievaarspas.nl. 

Aanvragen
Heeft u een minimuminkomen (tot 130% van de bijstandsnorm)
en woont u in Leidschendam-Voorburg? Dan kunt u een
Ooievaarspas aanvragen bij de gemeente. U kunt de Ooievaarspas
online aanvragen via www.lv.nl/ooievaarspas. Of bel voor meer in-
formatie naar 14070 (kies voor optie 2; gemeente Leidschendam-
Voorburg). 

Minimaregelingen in Leidschendam-Voorburg
De gemeente Leidschendam-Voorburg  vindt dat iedere inwoner
goed deel moeten kunnen nemen aan de samenleving. Daarom
heeft de gemeente  naast de Ooievaarspas andere regelingen om
mensen met een minimuminkomen mee  te laten doen aan de sa-
menleving. Op www.lv.nl/minima staat een overzicht van de rege-
lingen. 

Zie achterzijde voor sport >>
Let op: Leidschendam-Voorburg doet alleen mee met de Ooievaarspas en niet met de andere Ooievaarsregelingen van gemeente 
Den Haag. Dit zijn regelingen alleen voor inwoners van Den Haag.

Aanbieders Ooievaarpas in Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam-Voorburg doen 45 sport en cultuurverenigingen mee met de Ooievaarspas. 
Van de aanbieders uit Den Haag en Rijswijk kunt u uiteraard ook gebruik maken. De aanbieders in Leidschendam-Voorburg zijn:


