Doe je mee-fonds Zaventem - Aanvraag tussenkomst

Wat moet ik doen? Welke attesten heb ik nodig?
❏
❏
❏
❏

Deel 1 zelf in te vullen door de aanvrager (ouder of voogd)
Attest van mutualiteit, OCMW, kinderbijslagfonds of rechtbank. (Niet ouder dan 3 maanden)
Deel 2 invullen bij organisator van de activiteit (vrijetijdsdienst of Zaventemse vereniging)
Alle documenten bezorgen aan sociale dienst of vrijetijdsdienst (jeugd-, sport- of cultuurdienst).
Alle informatie en documenten via http://www.zaventem.be/nl/687/content/1732/doe-je-mee-fonds.html.

DEEL 1: In HOOFDLETTERS in te vullen door de aanvrager (ouder/voogd)

1. G
 egevens van het deelnemend kind
Naam en voornaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………..
Adres : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. Gegevens van de ouder/voogd die de aanvraag indient
Naam en voornaam : ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
Rijksregisternummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer / GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres (als ander adres dan het kind): ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..

3. Doe je mee-fonds
Hebt u dit kalenderjaar al een Doe je mee-dossier ingediend? (aankruisen wat van toepassing is)
❏

JA

❏

NEEN
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4. Voorwaarden
Ik heb recht op tussenkomst omdat ik : ( aankruisen wat van toepassing is )
❏ leefloon ontvang - o
 f equivalent / vrijstelling voor socio-professionele integratie. Mijn kind heeft recht op max.
€ 200 per kalenderjaar. Ik voeg hierbij het attest van het OCMW.
❏ een v
 erhoogde tegemoetkoming toegekend door een mutualiteit ontvang. Mijn kind heeft recht op max. €
150 per kalenderjaar. Ik voeg hierbij het attest van de mutualiteit.
❏ een v
 erhoogde tegemoetkoming toegekend door een kinderbijslagfonds o
 ntvang. Mijn kind heeft recht op
max. € 100 per kalenderjaar. Ik voeg hierbij het attest van de kinderbijslagfonds.
❏ recht op op collectieve schuldbemiddeling na vonnis van de rechtbank. Mijn kind heeft recht op max. € 100
per kalenderjaar. Ik voeg hierbij het vonnis van de rechtbank.
❏ in een sociaal-economische begeleiding ben bij het OCMW (budgetbeheer). Mijn kind heeft recht op max. €
100 per kalenderjaar. Ik voeg hierbij het attest van het OCMW.

Opgelet!  Het attest mag niet ouder zijn dan 3 maand.

Datum

Handtekening van aanvrager (ouder/voogd)

Belangrijk ! De tussenkomst wordt altijd rechtstreeks aan de organisator uitbetaald. V
 raag de tussenkomst aan
voor de activiteit start en betaal geen voorschot! Je moet, NA toekenning van de tussenkomst, het resterend
bedrag aan de vereniging te betalen.
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DEEL 2: In HOOFDLETTERS in te vullen door de organisatoren
Opgelet! D
 e tussenkomst wordt a
 ltijd rechtstreeks aan de organisator uitbetaald. De aanvragen mag het bedrag van
de tussenkomst niet voorschieten! De deelnemer dient, N
 A toekenning van de tussenkomst, het resterend bedrag aan
de vereniging te betalen. Op de achterkant van dit blad staan richtlijnen voor de organisator.

Gegevens van de activiteit
Naam van het kind : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Aard van de activiteit (omschrijving) : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Datum van de activiteit (bij lidgeld: periode) : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Totale kostprijs van de activiteit : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam van de Zaventemse organisatie : …… ………………………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon : … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres van de organisatie (correspondentieadres) : …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer van de organisatie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum

Handtekening en stempel van de organisator

DEEL 3: In HOOFDLETTERS in te vullen door de Integratiedienst
Advies van de dienst
Gegevens van activiteit :

ok / niet ok

Voorwaarden m
 et attest :

ok / niet ok

Formulier organisator :

ok / niet ok

Toekenning tussenkomst :

ja / neen

Bedrag van de tussenkomst : ………………………………….
Resterend bedrag voor het kalenderjaar (…………….....) : ………………………...……………………
Kennisgeving aan de aanvrager en organisator : ………………………………………………………..(datum)
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Doe je mee-fonds Zaventem
Richtlijnen voor organisator
Via het Doe je mee-fonds kunnen Zaventemse kinderen en jongeren (jonger dan 18 jaar) een tussenkomst krijgen als
ze deelnemen aan culturele, sportieve of jeugdactiviteiten georganiseerd door een vereniging, aangesloten bij een
Zaventemse adviesraad, of door de gemeentelijke diensten. Aan het Doe je mee-fonds zijn voorwaarden verbonden
waardoor niet iedereen hiervoor in aanmerking komt. Deze voorwaarden staan op de flyer en de deelnemer kan deze
ook raadplegen op de gemeentelijke website (http://www.zaventem.be/nl/687/content/1732/doe-je-mee-fonds.html).

Stappenplan
1. De ouder/voogd geeft jullie d
 eel 2 dat jullie als organisator invullen.
2. De deelnemer zal zelf alle documenten (deel 1, deel 2 en attest) afgeven aan de sociale dienst of
vrijetijdsdienst (sport-, jeugd- of cultuurdienst). Via deze diensten komt het dossier bij de integratiedienst
terecht.
3. Een bevestigingsbrief krijgen de betrokken personen (ouders en organisator via correspondentieadres) als een
dossier wordt goedgekeurd.
4. Als er binnen de twee weken, die volgen op deze brief, nog geen betaling ontvangen werd, contacteer je de
integratiedienst.
5. De deelnemer dient na toekenning van de tussenkomst het r esterend bedrag aan de vereniging te betalen. De
ouders m
 ogen het inschrijvingsgeld niet vooraf betalen.

Aandachtspunten
●
●
●

De ouder/voogd moet de aanvraag indienen (met bijhorende attesten) v
 óór d
 e activiteit start.
De ouder/voogd mag geen betaling verrichten vóór het dossier goedgekeurd wordt.
Attesten voor de t erugbetaling van het ziekenfonds (de mutualiteit) kunnen door jullie geleverd worden voor
het bedrag dat de betrokkene daadwerkelijk aan uw organisatie betaald heeft, tussenkomst van het Doe je
mee-fonds niet inbegrepen! Als de betrokken ouder(s) zelf bijvoorbeeld € 30 van de € 80 betalen voor hun
aansluiting bij een sportclub, dan mag de club maximaal het bedrag van € 30 opschrijven aangezien het
overige deel (€ 50) al als een tegemoetkoming gezien wordt.

Contactgegevens
Met vragen of onduidelijkheden kunnen jullie ons zeker ook contacteren:
● Integratiedienst (maria.urbina@zaventem.be of 02/717.89.04)
● Sociale dienst (sociale.dienst@zaventem.be of 02/717.88.38)
● Sportdienst (sport@zaventem.be of 02/717.89.20)
● Jeugddienst (jeugd@zaventem.be of 02/717.89.28)
● Cultuurdienst (cultuur@zaventem.be of 02/717.89.26)
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