
Doe je mee-fonds

Goedkoop sporten, spelen of aan cultuur doen in Zaventem?
Het Doe je mee-fonds betaalt een deel van de kosten!

Wat is het Doe je mee-fonds?
Heb je kinderen jonger dan 18 jaar en heeft jouw gezin een laag inkomen? Dan
kunnen je kinderen goedkoper deelnemen aan activiteiten zoals speelplein,
sportkampen, zwemmen, kunstacademie, … Het doe je mee-fonds betaalt een
deel van de kosten.

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

0-18 jaar



Huis van het Kind Zaventem - 0492 184082
Quinkenstraat z/n, Zaventem 
(achter de sporthal in de Steenokkerzeelstraat)
www.huisvanhetkindzaventem.be 
huisvanhetkind@zaventem.be

Wie heeft recht op het DJM-fonds?
 
Kinderen jonger dan 18 jaar,
die wonen in Zaventem en het gezin
· krijgt leefloon van het OCMW,
· heeft verhoogde tegemoetkoming van
de mutualiteit, 
· heeft sociale toeslag Groeipakket,
· zijn in collectieve                
 schuldbemiddeling,
· zijn in budgetbeheer 

Welke kosten betaalt het fonds?
 
· kosten voor inschrijving zoals jaarlijks
lidgeld
· kosten voor eenmalige activiteiten
zoals sportstage of kamp
· kosten voor speelplein in Zaventem
tijdens de vakanties

Het DJM-fonds betaalt NIET de kosten
voor schoolactiviteiten! 

Hoeveel is de tussenkomst?
De tussenkomst hangt af van het inkomen van het gezin en/of financiële steun

Vraag de tussenkomst voor de activiteit start!
Vul DEEL 1 van het aanvraagformulier in en laat DEEL 2 invullen door de
organisator van de activiteit. We betalen de tussenkomst altijd aan de
organisator!
Voeg bij jouw aanvraag het recent attest dat je situatie bewijst (attest OCMW,  
 mutualiteit of Groeipakket)
Bezorg jouw aanvraag aan het Huis van het Kind Zaventem of aan de
vrijetijdsdiensten van de gemeente Zaventem.

Hoe vraag je de tussenkomst van het DJM-fonds aan?

Info of hulp nodig?

inkomen van het gezin                                           recht op max. per kind
leefloon van het OCMW                                                       €200 /jaar
verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit               €150 /jaar
· sociale toeslag Groeipakket of                                          €100/jaar
· collectieve schildbemiddeling of
· budgetbeheer

 


