
Gegevens van de persoon voor wie de tussenkomst wordt aangevraagd:

AANVRAAG TOT TUSSENKOMST IN : Naam : …………………………………………….…. Voornaam: …………………………………………..

□ HET LIDGELD VAN EEN ERKENDE SPORT/JEUGD VERENIGING Geboortedatum: ………………………………

□ INITIATIEVEN DIENST VRIJE TIJD SCHELLE Straat: ………………………………………………………………………… nr: ………………

□ EEN SCHOOLACTIVITEIT (vb bosklassen): ..…………………………………………………………………………. Postcode: 2627 SCHELLE

□ NOODZAKELIJKE MATERIALEN: ……………………………………………………………………………………………….. Rijksregisternummer: 

Wie komt in aanmerking? 

Enkel inwoners uit Schelle. Telefoon: …………………………………………………………………………

E-mailadres: …………………………………………………………………………

Rekeningnummer waarop tegemoetkoming mag worden gestort (indien reeds betaald 

aan sport/jeugdvereniging): 

BE   . .     . . . .     . . . .     . . . . ……………………………………………

2. Pleegkinderen

3. Personen in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling Gegevens van de sport/jeugdvereniging (indien aanvraag voor sport/jeugd vereniging)

4. Asielzoekers Naam van de vereniging : ………………………………………………………………………………………………

5. Personen met een leefloon Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Waar aanvragen? Naam contactpersoon: ………………………………………………………………………………………………

Telefoon -of GSM-nummer contactpersoon: ……………………………………………………………………

Periode lidmaatschap: van: ………………………………. tot: ……………………………….

Betaald/te betalen bedrag: euro

Rekeningnummer waarop tegemoetkoming mag worden gestort (indien nog niet betaald): 

BE   . .     . . . .     . . . .     . . . .

Toelage?

Datum:    /        / 202… Handtekening: 

Bij te voegen voor behandeling van de aanvraag : 

* kopie van overschrijving bedrag aan de sport/jeugdvereniging (indien reeds betaald)

* bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft. 

* een pleegzorgattest voor wie 1 of meerdere pleegkinderen heeft.

Titularis van deze rekening: 

1. Via de dienst Vrije Tijd indien u een verhoogde tegemoetkoming of pleegkinderen heeft. 

Bezorg dit formulier, volledig ingevuld, en de nodige bewijsstukken op de dienst Vrije Tijd in 

het Sportcomplex Scherpenstein, Parklaan 3, 2627 Schelle. 

2. Via het OCMW indien u asielzoeker, in budgetbegeleiding of in schuldbemiddeling bent of 

als u een leefloon heeft.

2. Via het OCMW wordt het bedrag dat wordt teruggegeven bepaald door het Bijzonder 

Comité Sociale Dienst. Elke aanvraag wordt besproken op het Bijzonder Comité Sociale 

Dienst. 

GEMEENTEBESTUUR SCHELLE                    

AANVRAAG VRIJETIJDSTOELAGE 

1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Opgelet! U moet zo'n verhoogde 

tegemoetkoming zelf aanvragen bij uw mutualiteit want u krijgt dit niet automatisch toegekend. 

Indien u dit bij ons aanvraagt, is dit geldig tot 31 december van dat kalenderjaar. Elk jaar opnieuw 

dient u dit terug in te dienen. 

1. Via de dienst Vrije Tijd:                                                                                                            * 

lidgeld erkende sport/jeugdvereniging: 50%, gelimiteerd tot €150,00 per jaar en per 

persoon. Per sport/jeugdseizoen kan 1 aanvraag per persoon ingediend worden.                                                                                                 

* initiatief dienst Vrije Tijd: 50%, ineens in korting gebracht via het online 

inschrijfprogramma (nadat aanvraag werd ingediend, geen terugwerkende kracht).


