
       

Voor wie is de Gelrepas? 
De Gelrepas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Arnhem. 
Wil je weten of jij (en je gezin) in aanmerking komt voor een Gelrepas? Doe dan meteen 
de check! 

Hoeveel tegoed krijg ik? 
Op de Gelrepas staat een tegoed speciaal voor jou, afhankelijk van je leeftijd. In Arnhem 
geldt in 2023: 

• 0 t/m 3 jaar - € 100,- tegoed 
• 4 t/m 17 jaar - € 335,- tegoed 
• 18 t/m 66 jaar - € 200,- tegoed 
• 67 jaar of ouder - € 125,- tegoed 

Extra (sport)kledingtegoed: Heb je kinderen van 4 t/m 17 jaar en woon je in Arnhem? Dan 
krijgen zij automatisch een extra (sport)kledingtegoed van 100 euro (0 t/m 3 jaar) of 150 
euro (4 t/m 17 jaar) op hun Gelrepas. 

Hoe werkt het? 
Met je Gelrepas kan je gaan sporten bij Eendracht Arnhem en dat werkt zo: Je neemt 
gewoon je pas mee en laat hem scannen bij de club. Vraag naar de heer Henk Kamerbeek. 
Je tegoed wordt dan automatisch afgeschreven. 

 
Vraag je gratis pas aan:  https://www.gelrepas.nl/vraag-je-gelrepas-online-aan 

Voor meer informatie:     https://www.gelrepas.nl/info-contact/over-e-gelrepas 

 

********************************************************************************** 

 

Eendracht Arnhem en ING : Niemand buitenspel! 

Als je het financieel lastig hebt, zijn er ook lokale en landelijke voorzieningen beschikbaar. 

Dé oplossing om te komen of te blijven voetballen bij VV Eendracht Arnhem. 

Als het lastig is om de contributie en andere benodigdheden van een sportclub te betalen 

zijn er mogelijkheden. Eendracht Arnhem en ING zorgen er samen met een aantal partners 

voor dat meer kinderen kunnen voetballen.  

Eendracht Arnhem beschikt over een financieel contactpersoon die gezinnen kan helpen 

met het aanvragen van de juiste regelingen zodat kinderen kunnen voetballen. 

Kijk voor meer informatie op www.ing.nl/niemandbuitenspel of neem contact op met de 

contactpersoon binnen Eendracht Arnhem via: niemandbuitenspel@eendrachtarnhem.nl 
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