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 AANVRAAGFORMULIER 
TEGEMOETKOMING JEUGD 

 

 

 

Gegevens lid (invullen in drukletters of kleefvignet aanbrengen a.u.b.) 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Voornaam: …………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Straat: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………. Nummer: ………………………………………………………………………….………....... 

Postcode: ………………………………………………………………........ Gemeente: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 

Tel: ………………………………………………………………………………………….. Extern nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

Gegevens van het kind dat deelgenomen heeft (een formulier per kind)  
 

Naam en voornaam van het kind: ………………………………………………………………………… Geboortedatum: …….. / …..... / ……… 
De tegemoetkoming wordt overgeschreven op de bankrekening vermeld in ons ledenbestand. Indien u dit nummer wenst te wijzigen, dient u hiervoor het  

bestemde formulier dat u kunt bekomen in uw plaatselijke afdeling, in te vullen en ons te laten geworden. 

                                                                                                                                                                     (Handtekening) 

 

Datum: ………….. / …………. / ……………………..….. 
 

 

Verklaring van de schooldirectie of organisator 
 

Ondergetekende directeur van de onderwijsinstelling/verantwoordelijke van de organisatie: …………………………………………………………………………………………… 

Naam onderwijsinstelling / organisatie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………................................. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………………………. 
 

 verklaart dat bovenvermeld kind heeft deelgenomen aan een zee-, bos-, heide-, polder-, stad-, of sneeuwklas die voldoet aan de voorwaarden van  

extra-murosactiviteiten in het onderwijs (*) (1) 

 verklaart dat bovenvermeld kind heeft deelgenomen aan een vakantie in groepsverband. Aan deze vakantie namen ……... kinderen deel.(*) 

 verklaart dat bovenvermeld kind heeft deelgenomen aan een vakantie voor kinderen met een handicap of kinderen die special aandacht vereisen,  

ingericht in groepsverband. Aan deze vakantie namen ………….. kinderen deel. (*) 

 verklaart dat bovenvermeld kind heeft deelgenomen aan een vakantie voor kinderen met kanker, mucoviscidose, obesitas of diabetes.(*) 
 

Deze klas/vakantie vond plaats van ………….. / …………. / ……………………..…..tot en met ………….. / …………. / ……………………..….. in het centrum: 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Straat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  

Nummer: …………………………………..…………….......... Postcode: …………………………………………………………….. Gemeente: ……………………………………….………………………………………………………………............................. 

Het verblijf werd in internaatsverband georganiseerd en de deelnemer heeft hiervoor € …………………………………….…………… betaald. 
 verklaart dat bovenvermeld kind heeft deelgenomen aan een speelpleinwerking of sportvakantie en dit op volgende data (*): 

…………../…………..    …………../…………..   …………../…………..    …………../…………..   …………../…………..    …………../…………..   …………../…………..    …………../…………..    

…………../…………..    …………../…………..   …………../…………..    …………../…………..   …………../…………..    …………../…………..   …………../…………..    …………../…………..     

…………../…………..    …………../…………..    …………../…………..    …………../…………..    

 

van het jaar ……………………………………………. 

Deze speelpleinwerking of sportvakantie werd georganiseerd in externaatsverband en de deelnemer heeft hiervoor in totaal 

€ …………………………………….……………  betaald. 

(stempel onderwijsinstelling / organisator)                                                            Datum: ………….. / …………. / ……………………..….. 

                                                                                                                                            (Handtekening directeur/verantwoordelijke) 
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Voorbehouden aan de mutualiteitsafdeling 
 

Het lid is in orde met zijn bijdrage voor de aanvullende diensten. 

(stempel van de afdeling)                                                            Datum: ………….. / …………. / ……………………..….. 

                                                                                                            Naam van de afgevaardigde: ………………………………………………………………………………..………………………… 

                                                                                                            (Handtekening) 
 
 

 
 

 

 

(*) aanduiden wat past 

(1) Geldt ook voor extra-murosactiviteiten in externaatsverband voor kinderen die kleuteronderwijs volgen. 
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