Cijfergegevens UiTPAS Meetjesland
1 Pashouders
Begin april 2018, een half jaar na lancering, telde UiTPAS Meetjesland 2.140 pashouders.
Het grootste deel hiervan, zo’n 64%, heeft een UiTPAS met kansentarief. Dit is te wijten
aan het grote succes van de vroegere Eeklose kansenpas, de KomUiTPAS. We merken
dat die pashouders massaal overgestapt zijn naar een UiTPAS Meetjesland met
kansentarief, terwijl de verkoop van de algemene passen een tragere start kende. Niet
onlogisch, gezien het om een nieuw systeem gaat.

(MIA = Mensen in armoede)

1.1

Woonplaats?

31% van de pashouders is afkomstig uit Assenede, 63% uit Eeklo en 6% uit andere (al
dan niet Meetjeslandse gemeenten).

1.2

Leeftijd?

UiTPAS Meetjesland is vooral populair bij kinderen en anderzijds bij 65+. De andere
leeftijdscategorieën zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd, jongeren worden
momenteel minder bereikt.
De oudste pashouder is geboren in 1917 (!) jongste pashouder werd in januari 2018
geboren.
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Leeftijdsverdeling pashouders

(MIA = Mensen in armoede)

2 Welkomstvoordelen
Nieuwe pashouders krijgen een aantal voordelen die ze kunnen opnemen zonder nog
maar één punt gespaard te hebben, de zogenaamde welkomstvoordelen. Tot nu toe
werden er al 593 welkomstvoordelen opgenomen door 513 pashouders.
Het populairste welkomstvoordeel is een zwembeurt in het zwembad van Eeklo, maar
ook de gratis maaltijd in het dorpsrestaurant in Assenede lokte al veel pashouders.

3 Punten sparen en omruilen
Punten sparen kan bij meer dan 100-organisatoren (zowel cultuur-, jeugd- als
sportaanbod), waarvan 75 verenigingen. Er zijn ook 15 scholen aangesloten: zij geven
geen punten, maar kennen wel het kansentarief toe. UiTPAS Meetjesland is de eerste
UITPAS-regio die zo vroeg zoveel verenigingen kon betrekken!

3.1

Punten sparen

Er werden in de eerste 6 maanden al 15.250 punten gespaard door 1.317 pashouders.
Dat wil zeggen dat maar liefst 61% van de pashouders al punten spaarde.
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3.2

Punten omruilen

Sommige spaarders wachten tot ze een behoorlijk aantal punten hebben voor ze aan het
omruilen slaan, anderen gingen daar al sneller mee aan de slag. Tot nu toe ruilden 224
pashouders punten om tegen 458 voordelen. Populairste omruilvoordeel is een gratis drankje
in Lokaal Dienstencentrum de Piramide, maar ook de gratis soep in Wijkcentrum De Kring en
de zwembeurt in het zwembad in Eeklo doen het goed.

4 Kansentarieven
Mensen met een beperkt inkomen kunnen een pas met kansentarief aanvragen,
waarmee ze 75% korting krijgen op activiteiten. Van deze mogelijkheid maakten al 455
pashouders gebruik, voor in totaal 1187 activiteiten. Deze optie wordt opvallend vaak
gebruikt voor activiteiten voor kinderen.
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