VRIJE TIJD JONGEREN

De kinderen van minimum 3 jaar die verbleven op speelpleinen, deelnamen aan sportstages of vakantiekampen hebben recht
op een tussenkomst van € 100,00 per kalenderjaar.
VOORWAARDEN
 de kinderen moeten deel uitmaken van een mutualistisch gezin dat in orde is met de bijdragen de dag van de uitgave
die de mogelijkheid biedt recht te hebben op de tegemoetkoming voorzien voor de in lid 1 bepaalde activiteiten.
 bewijs van betaling met attest van de organisator voorleggen.

 Tussenkomst alleen toegelaten op basis van de statuten die van kracht waren op het moment van de prestatie.

IN TE VULLEN DOOR HET LID OF EEN KLEEFBRIEFJE VAN HET KIND AANBRENGEN
Naam

: _________________________________________

Voornaam

: _________________________________________

Rijksregisternr. : * ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ *
Straat en nr. :

: _________________________________________

OF
HIER EEN KLEEFBRIEFJE
VAN HET KINDAANBRENGEN

Postcode en gemeente : ________ ___________________________
Telefoonnummer : ________ / _____________________________
E-mail

: _________________________________________________@ ______________________________

IN TE VULLEN DOOR DE VRIJE TIJD INSTELLING
Ik ondergetekende _____________________________________________________________________, verantwoordelijke,
verklaar dat het bovenvermelde kind heeft deelgenomen aan :
 speelpleinwerking

 sportstage

 vakantiekamp

Georganiseerd : van __ __ / __ __ / __ __ __ __ tot __ __ / __ __ / __ __ __ __
Naam van de organisator : ___________________________________________________________________
Betaald bedrag

: ________________ , _________ €

*G31391*

Stempel en handtekening van de organisator:

Datum van de betaling : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Datum : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Voor een snellere behandeling ons het formulier volledige ingevuld terugsturen via de tab « formulier opladen » van uw online loket « MySymbio ».
In In dat geval is het origineel niet meer nodig.
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