
De Socialistische Mutualiteiten en De VoorZorg provincie Antwerpen verzamelen en verwerken persoonsgegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds te 
kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. 
Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om je te verzetten tegen 
geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek ter attentie van onze privacy-
verantwoordelijke naar ons postadres of privacy.304@devoorzorg.be.  
Ik verklaar deze uitgaven te hebben betaald. 

REL AVV Antw. SB 200 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

GEGEVENS VAN DE RECHTHEBBENDE 
 

 
 

  

Kleef hier uw roze klever 

 

 

VAK IN TE VULLEN DOOR DE ORGANISATOR VAN DE OPVANG/JEUGDKAMP 

 
 

Naam van de organisator: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

De ondergetekende, …………………………………………………………………………… verklaart dat de bovengenoemde 

rechthebbende opvang genoot/deelnam aan een jeugdkamp tijdens de periode van ……/……/……… 

tot en met ……/……/……… en hiervoor ………………………… euro betaalde.  

Aantal verblijfsdagen: …………………………………… 

 

 Voor waar en echt verklaard  

 

 ………………………………………………………………… 

 Handtekening van de organisator 
 

 
 

Financieel rekeningnummer waarop de tegemoetkoming mag worden gestort: 

BE…. - ………… - ………… - ………… naam rekeninghouder: …………………………………………………………………… 

 

Handtekening rechthebbende + gelezen en goedgekeurd 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 

De VoorZorg provincie Antwerpen 
Sint-Bernardsesteenweg 200 
2020 Antwerpen 
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Je krijgt een terugbetaling voor jeugdkampen, sportkampen en dagopvang tijdens de schoolvakanties. 

 

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?  

Je krijgt 5 euro per verblijfsdag, tot maximaal 100 euro per kalenderjaar, voor deelnamekosten aan een 

georganiseerde opvang voor kinderen en jongeren tijdens de normale schoolvakanties.  

 

 

Wie heeft recht op een terugbetaling?  

- Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.  

- Je kind doet mee aan speelpleinwerkingen, initiatieven van gemeentebesturen, zoals “Grabbelpas” 

of “Roefeldagen”, andere gesubsidieerde initiatieven of neemt deel aan een sport- of jeugdkamp. 

- Het gaat om collectieve opvang met of zonder overnachting. 

- De opvang is erkend en gesubsidieerd door de lokale, provinciale of landelijke overheid. 

- Dagopvang door particulieren of in crèches komt niet in aanmerking. 

 

 

Hoe krijg je een terugbetaling?  

Laat de opvanginstantie het terugbetalingsformulier invullen en bezorg het aan je ziekenfonds.  

 

 

Meer informatie? 

- Kom langs in een van onze kantoren. 

- W www.devoorzorg.be. 

- E info.304@devoorzorg.be. 

- T 03 285 46 55. 

 

 

http://www.devoorzorg.be/antwerpen/contact/Pages/Contactformulier.aspx

