
 De Ooievaarspas

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

Voor iedereen met een laag inkomen



Wat gaat u doen?
Bewegen is gezond. En door mee te doen 
aan creatieve en culturele activiteiten 
vergroot u uw wereld. Met de Ooievaarspas 
kr!gt u vaak "#% korting op de contributie 
van uw sportclub, de kosten van een 
creatieve cursus en op de toegang van een 
museum, bioscoop of evenement.

Er z!n ruim "## aanbieders, dus ook voor u 
zit er vast wel iets b!.

Waar kr!g ik korting?
Met de pas kr!gt u korting b! sportvereni-
gingen en culturele organi saties. U kunt 
toneelspelen, schilderen of dansen b!voor-

beeld. Maar voetballen, zwemmen en 
hardlopen kan ook.

B!na alle musea en theaters in Den Haag, 
R!sw!k en Leidschendam-Voorburg doen 
mee. U kr!gt bovendien korting op de 
toegang van de bioscoop, Diergaarde 
Bl!dorp, ADO Den Haag en Madurodam.

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

Een speciale aanbieding betekent dat u 
extra korting kr!gt, zoals gratis lid-



maatschap b! de bibliotheek b!voorbeeld. 
Sommige aanbiedingen gelden alleen in 
een bepaalde periode, zoals korting op 
kaartjes voor een voorstelling, beurs of 
evenement. Houd daarom de Ooievaars-
nieuws en website goed in de gaten!

Laat uw pas uitlezen
U laat uw Ooievaarspas b! de aanbieder 
uitlezen om korting te kr!gen. Heeft u een 
geldige pas, dan betalen w! de helft van uw 
lesgeld aan de aanbieder. De andere helft 
betaalt u zelf. 

Vergeet u de Ooievaars pas op t!d door de 
aan bieder te laten uitlezen? Dan moet u 
zelf de contributie of het cursusgeld 
volledig betalen. 

Nieuwsbrief Ooievaarsnieuws 
In Ooievaars nieuws          leest u de speciale 
aan biedingen      , nieuwe aanbieders en  
natuurl!k de laatste nieuwtjes. U kr!gt de 
nieuwsbrief thuisbezorgd via de post.

Wilt u Ooievaarsnieuws ontvangen via 
e-mail? Dan kunt u zich aanmelden op 
www.ooievaarspas.nl. Daar kunt u ook 
eerdere nummers van Ooievaarsnieuws 
online lezen. 

Vraag de Ooievaarspas aan 
Heeft u een minimuminkomen (tot $%#% 
van de b!standsnorm) en woont u in 
Den Haag, R!sw!k of Leidschendam-
Voorburg    ? Dan kunt u een Ooievaarspas 
aanvragen b! de gemeente waar u woont.  

Nadat de gemeente heeft vastgesteld dat u 
recht heeft op een Ooievaarspas ontvangt u 
een pasfotoformulier.  
Stuur het ingevulde formulier + pasfoto 
meteen naar ons terug, u heeft dan uw 
persoonl!ke Ooievaars pas snel in huis.

De voorwaarden en meer informatie vindt 
u op: www.denhaag.nl/ooievaarspas.

Zorgverzekering
Een zorgverzekering is wettel!k verplicht in 
Nederland. W! hebben daarom voor de 
inwoners van Den Haag met een laag 
inkomen afspraken gemaakt over een 
voordelige zorgverzekering. De voordelen 
van deze Haagse zorgverzekering z!n:
• het wettel!k eigen risico is meeverzekerd;
• lage premie, de gemeente betaalt een 

deel van uw premie;
• een uitgebreid pakket met ruime 

vergoedingen;
• het beleid rondom de b!zondere b!stand 

is afgestemd op de verzekering.

Meer informatie vindt u op  
www.denhaag.nl/zorgverzekering



Je bent jonger dan "# jaar?
Dan betaalt de Ooievaarspas voor jou het 
volledig lidmaatschapsgeld van $ sport-
vereniging + $ creatieve activiteit. Deze 
regeling is ook bekend onder de naam 
Kinderen Doen Mee. Op www.ooievaarspas.nl 
herken je de aanbieders waar je $##% 
korting kr!gt aan de  .

Hoe kr!g ik korting?
Je kunt zelf kiezen b! welke aanbieder je 
lid&wilt worden. Om korting te kr!gen 
moet&je alt!d je geldige Ooievaarspas 
naar&de sportclub of creatieve organisatie 
meenemen. De aanbieder scant je pas. 
De&Ooievaarspas betaalt zo de contributie 
of het cursusgeld voor je.

Is je pas uitgelezen dan kun je daarna tot 
$ juli niet meer wisselen van lidmaatschap. 
Ook al heb je de maximale korting nog niet 
verbruikt.

Lidmaatschap verlengen
Ben je al ergens lid van en wil je doorgaan 
met die sport of creatieve activiteit?  
Neem dan op t!d de Ooievaarspas mee. 
Om korting te kr!gen op je lidmaatschap 
b! een aangesloten aanbieder moet de 
aanbieder je pas opnieuw scannen. Dat is 
vaak $x per jaar of per % maanden. Zonder 
geldige Ooievaarspas kr!g je geen korting 
en ben je verplicht de volledige contributie 
zelf te betalen. Dat gebeurt ook als je niet 
meer naar de activiteiten gaat en je 
lidmaatschap niet op de juiste manier b! 
de organisatie     hebt opgezegd.

Meer leuke dingen doen! 
Je kunt met de Ooievaarspas gratis aan 
$ sport + $ creatieve activiteit meedoen. 
Daarnaast kr!g je "#% korting op je 
volgende sport en volgende creatieve 
activiteit. Ben je lid van een voetbalvereni-
ging, maar wil je ook graag op judo? Dan 
kun je gratis voetballen en kr!g je "#% 
korting op het judoën. Zit je op gitaarles, 
maar wil je ook graag naar dansles? Dan 
kun je gratis gitaarles volgen en kr!g je "#% 
korting op het dansen.

Diplomazwemmen 
Het is belangr!k om te leren zwemmen. 
De gemeente betaalt daarom zwemles 
voor Ooievaarspashouders tot $' jaar.  
Ook als je al een andere gratis sport doet. 
Haal dus nu je diploma A, B en C.

Jonger dan "# jaar



Leergeld Den Haag
Voor het meedoen aan een sport of creatieve 
activiteit heb je vaak een tenue of instru-
ment nodig. Haagse kinderen tot $' jaar 
kunnen voor deze of andere materialen een 
aanvraag indienen b! Stichting Leergeld 
Den Haag. Leergeld zorgt ervoor dat je kunt 
meedoen aan sport, cursus en op school. Als 
je aan de speciale voorwaarden voldoet, kun je 
voordelig een computer of (ets aanscha)en. 
En vergeet niet de Schoolspullenpas aan te 
vragen, daarmee kun je een agenda, pennen, 
schriften en andere schoolspullen kopen. 

K!k voor meer informatie op  
www.leergelddenhaag.nl. Bellen kan ook, 
van maandag tot en met donderdag  
tussen #*.## uur en $+.%# uur,  
telefoon (#,#) %-# $% %,. 

Voorschool
Op een voorschool werken kinderdag-
verbl!f/peuterspeelzaal en basisschool 
samen. Voor kinderen vanaf +," jaar die 
moeite hebben met de Nederlandse taal is 
een educatief programma ontwikkeld ter 
voorbereiding op de basisschool.  
Met een geldige Ooievaarspas is de 
voorschool gratis. 

Tegemoetkoming Ouderb!drage  
voor schoolactiviteiten 
Scholen in de regio Den Haag ontvangen 
voor Haagse kinderen in het basis-, 
voortgezet en middelbaar beroepsonder-
w!s een tegemoetkoming ouderb!drage 
voor schoolactiviteiten. Hiervan worden de 
kosten betaald van een sportdag,  
excursie, schoolreisje, festiviteiten of 
werkweek    . B! de school van uw kind  
kunt u navragen of die meedoet aan deze 
Ooievaarspasregeling.

Gezellig dagje uit!
Iedere zomer wordt een dagtocht 
georganiseerd     voor het hele gezin. 
Het wisselende aanbod bestaat onder 
andere uit pretpark, museum of dierentuin. 
Zo kunt u inclusief vervoer al voor . $#,-  
per persoon naar een topbestemming. 



U heeft de AOW-gerechtigde leeft!d?
De Ooievaarspas heeft een uitgebreid 
pakket aan kortingen en aanbiedingen 
speciaal voor AOW-gerechtigden.  
Naast de gebruikel!ke korting van "#% 
kunt u ook voordelig gebruikmaken van 
de Boodschappen Begeleidingsdienst of 
b!voorbeeld een computercursus volgen.  
Verder z!n er nog voordelige sport-
activiteiten en biedt de Ooievaarspas 
korting op het lidmaatschap b! een 
ouderenbond.

Gratis reizen in Den Haag
U woont in Den Haag, heeft de AOW-
gerechtigde     leeft!d en recht op een 
Ooievaarspas? Meld u dan aan voor gratis 
reizen met het openbaar vervoer van HTM 
in Den Haag. U heeft hiervoor wel een 
persoonl!ke ov-chipkaart met pasfoto 
nodig. W! sturen u automatisch een  
brief + antwoordformulier met uitleg over 
het aanmelden. Heeft u de brief niet 
ontvangen? K!k dan voor meer informatie 
op www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen. 

AOW-gerechtigde leeft!d



Warme maalt!den
Haagse AOW-gerechtigden en 
gehandicapten     met een Ooievaarspas 
kunnen met korting gebruikmaken van een 
warme maalt!d. Hiervoor kunt u terecht b! 
$ van de maalt!daanbieders of u kunt de 
maalt!d thuis laten bezorgen.

Voetverzorging
Haagse Ooievaarspashouders van ,# jaar of 
ouder kunnen iedere + maanden met 
korting naar de pedicure. U kr!gt "#% 
korting als u een pedicure nodig heeft voor 
het verzorgen van uw voeten en de 
verzekeraar die behandeling niet vergoedt.
De behandeling duurt %# minuten. Deze 
korting geldt alleen b! pedicures die zich 
hebben aangesloten b! de Ooievaarspas.

Allemaal digitaal
Bent u -#+ en nieuwsgierig naar het 
gebruik van een tablet? Dan is de cursus 
Allemaal Digitaal een unieke gelegenheid 
om een k!kje te nemen in de digitale 
wereld. Door internet te gebruiken bl!ft u 
langer zelfstandig en betrokken b! de 
maatschapp!. Ook voor blinde en slecht-
ziende ouderen is er passend aanbod.

Heeft u nog vragen of wilt u meer infor ma-
tie     over de tabletcursus of de korting op de 
tablet met servicepakket?  
Neem dan contact op met Allemaal Digitaal, 
telefoon (#,#) %"% %+ $# of #*## *% ,#.

Gaat u mee op stap?
Iedere zomer en winter wordt een dagtocht 
georganiseerd     voor senioren vanaf "# jaar. 
Het wisselende aanbod bestaat onder 
andere uit het bezoek aan een markt, 
museum of voorstelling. Zo kunt u inclusief 
vervoer al voor . $#,- per persoon naar een 
topbestemming. 

Overige regelingen
Naast de Ooievaarspas kunt u misschien 
ook gebruikmaken van andere regelingen. 
Waar u recht op heeft? Dat hangt af van uw 
persoonl!ke situatie, inkomen en 
woonplaats.

Het gaat om de volgende regelingen:
• individuele inkomenstoeslag 
• individuele studietoeslag 
• individuele b!zondere b!stand
• kw!tschelding gemeente belastingen 
• tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten
• schuldhulpverlening
• hulp b! administratie en (nanciën

Wilt u weten wat uw gemeente voor u kan 
doen? K!k dan op:
www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen
www.r!sw!k.nl
www.leidschendam-voorburg.nl



Vraag de pas aan!
Vraag de Ooievaarspas aan op www.denhaag.nl/ooievaarspas. 
Lukt&het niet om zelf het digitale aanvraagformulier in te vullen? 
U&kunt dan voor hulp b! het invullen terecht b! een Servicepunt.

Inwoners van Den Haag kunnen ook bellen voor hulp en informatie, 
telefoon (#,#) %"% ," ##.

Het recht op gebruik van de Ooievaarspas wordt ieder jaar toe-
gekend. In bepaalde situaties verlengt de gemeente automatisch      
uw recht op de Ooievaarspas. U ontvangt hierover bericht via de 
post. Geen brief ontvangen? Dan kunt u een aanvraag     indienen 
om&verlenging van het gebruik van de Ooievaarspas.

Meer informatie over het aanbod van de Ooievaarspas en uitleg 
over de regelingen vindt u op www.ooievaarspas.nl.

Woont u in R!sw!k of Leidschendam-Voorburg?  
Vraag de Ooievaarspas dan aan b! uw eigen gemeente,  
telefoon $/#,#.


