
Aanvraag tegemoetkoming openluchtklas, speelplein,
kam p jeu gdveren ig i n g/sportcl u b en mon itorcu rs ussen
Combineerbaar tot 100 euro per jaar (indienen na beëindiging van het kamp)
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ldentificatiegegevens CM-lid :

Gemeente:

Voornaam:

Nr.: Bus:

Land:

ln te vullen door de organisatie:

Naamvandeorganisatie: §couting Engsbergen . .

Adres; Heiyeld 8A 3980 Te§s-endello

ïelefoonnummer of e-mailadres: g rl.sco utin gen gs bergen@g.ma i l. co m.

Betaald bedrag:

Datum betaling:

Periode kamp (van - tot):

Bij de aanvraag voor terugbetaling van een sportkamp, gelieve onderstaande gegevens in te vullen:

Beoefende bewegingssport:

Sportfederatie {indien van toepassing):

Jeugdvereniging erkend door (indien van toepassing): .

Handtekening en/ of stempel van de organisatte:

Datum: [D [D L[[D

Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan je CM-ziekenfonds via een CM-brievenbus na de beëindiging van het kamp.

De CM{egemoetkoming zal gestort worden op het door CM gekende rekeningnummer.

Dit formuller gaal over (kruis aan): Datum eerste deelnamedag (ddimm/jj): Aantal begonnen dagen: Terugbetaling:

Jeugdkamp* (978294)

Kamp MPI oí MFC (978294)

spo,t arp teigCost

Openluchtklas (978250)

§p**rpr.i, tgZS24O)

Monitorcursus (97833 1 )

5 euro perdag
','..'...
5 euro per dag

5 euro per dag
:........

, 

5 eu1 ne1 dao

2,5 euro perdag
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CM betaalt tot 5 euro per dag terug. Combineer alles tot 100 euro per jaar.



Aa nvraag tegemoetkom ing open I uchtklas, speel plei n,

kam p jeu gdveren ig i n g/s portcl u b en mon itorcu rs ussen
Combineerbaartot 100 euro per jaar (indienen na beëindiging van het kamp)
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Voonraarden

- CM komt tot 100 euro per iaar §emoet in de kosten van de deelname aan een kamp (rneerdaags initiatieÍ ter bevordering van de

flsieke, psychische of sociale gezondheid) van een jeugdvereniging, een sportclub, een openluchtldas, een speelplein of een

monitorcursus (uitgezonderd Kazou-vakanties).

- Het kamp moet georganiseerd worden door een MPI of MFC of een jeugdvereniging die zifi specifiek richt naar kinderen en
jongeren en een regelmatige werking uitbouwt. De ieugdvereniging voHoet aan de definitie jeqdwerk zoals vermeld in het decreet

van de Vlaamse overheid van 20 januari 2012. De voorwaarden voor terugbetaling en de organisalies die in aanmerking komen

vind je op www.an.be{eugdvereniging. Voor een kamp van KAZOU wordt er geen tegemoeil<oming voorzien, als CM-lid kijg je

een korting op de deelnamepdjs.

- De legemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren net recht oB kinderbijslag die aangesloten zijn bij CM gedurende de volledige
periode van het karnp.

- De tegemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren net re$f op kindelbijsl4 die minstens 2 dagen deelnamen aan het kamp.

Het minimum aantaldeelnamedagen is niet van toepassing in gevalvan speelpleinwerking.

- De voorwaarden voor terugbetaling en de oryanisaties die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming vind je terug op

www.cm.be/vrijetijd.

- Je kan deze tegemoetkoming combineren met de tegemoetkoming vmr het inschrijvingsgeld van sportuereniging.

Webehandebn uwpersoorsgegevensovereenkom§rg degEtseÍde Bebisdte Èn Ewspese pÍivaqïetgeying,h het bijzoderdeGDPR-vaordening (20í6ffi79)bebefunde tle

raadplegen op onzs seM hfipslhímÍ.ffir,bddi*im€rlpívacyverklaíiÍEqn.


