
GOEDKOOP SPORTEN, 
SPELEN OF AAN 
CULTUUR DOEN IN 
ZAVENTEM?
Het Doe je mee-fonds betaalt 
een deel van je kosten!

Wat is het Doe-je-mee-fonds?
Ben je jonger dan 18 jaar en hebben je 
ouders een laag inkomen? Dan kan je 
dank zij het fonds goedkoper deelnemen 
aan activiteiten zoals speelpleinen, scouts 
of Chiro, sportkampen, zwemmen,  
taalstages, ... Het fonds betaalt een deel 
van je kosten. 

De activiteiten zijn georganiseerd door:
 een vereniging van Zaventem 
 een dienst van de gemeente Zaventem

Wie heeft recht op de tussenkomst?
 Je bent jonger dan 18 jaar.
 Je woont in Zaventem.
 Je bent (meestal) aanwezig op de  

 activiteit. Je ouders:
  krijgen een leefloon
  krijgen een verhoogde 
  tegemoetkoming van het ziekenfonds 
  krijgen een verhoogde kinderbijslag
  zijn in collectieve schuldbemiddeling
  zijn in budgetbeheer bij het OCMW



De situatie van je ouders: Je hebt recht op maximaal: 

leefloon 200 euro per jaar

verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 150 euro per jaar

- verhoogde kinderbijslag
- collectieve schuldbemiddeling
- budgetbeheer

100 euro per jaar

Hoeveel is de tussenkomst?
De tussenkomst hangt af van het inkomen van je ouders.

Welke kosten betaalt het fonds?
 » kosten voor je inschrijving, zoals het 
lidgeld dat je elk jaar betaalt

 » kosten voor een eenmalige activiteit in je 
vereniging, zoals een sportstage of kamp

 » kosten voor een individuele eenmalige 
activiteit zoals optreden, toneelstuk, 
crea-ateliers, sportkamp 

Het fonds betaalt dus volgende kosten niet: 
activiteiten van je school, maaltijden en 
drank tijdens een activiteit, dvd’s, boeken en 
tijdschriften die je thuis bekijkt …

Hoe vraag je de tussenkomst aan?
 » Vraag de tussenkomst aan voor de  
activiteit start. 

 » Vraag de formulieren aan bij de gemeente 
of het OCMW van Zaventem. Of download 
ze via www.zaventem.be  Typ bij ‘zoeken’ 
‘doe je mee fonds’ 

 » Vul het formulier 1 correct in en laat 
de organisator formulier 2 invullen. 
Heb je hulp nodig om het formulier 
in te vullen? Neem contact op met de  
Sociale Dienst 02 717 88 36.

 » Voeg bewijzen toe bij het formulier:
 › leefloon: attest van het OCMW
 › verhoogde tegemoetkoming van het 

ziekenfonds: attest van het ziekenfonds
 › verhoogde kinderbijslag: attest van de 

kinderbijslag
 › collectieve schuldbemiddeling: vonnis 

van de rechtbank
 › budgetbeheer: attest van het OCMW

 » Geef het formulier met de bewijzen af aan 
een van deze gemeentelijke diensten: 
sport, jeugd, cultuur, sociaal, integratie.

Let op Als je verschillende aanvragen binnen 
één jaar indient, zijn je attesten van OCMW, 
mutualiteit en kinderbijslag drie maanden 
geldig.

Wil je meer info?

Sociale Dienst
Stationsstraat 8, 1930 Zaventem 
02 717 88 36
Dienst Jeugd-Cultuur-Sport  
Diegemstraat 41, 1930 Zaventem  
02 717 89 29 of 26 of 21
Integratiedienst
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem 
02 717 89 04


