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Tussenkomsten lidgeld hobby
Wat is dit?

Wie kan je helpen bij de aanvraag?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Een tijd waarin
allerlei leuke activiteiten gepland worden: buiten eten, ontspannende avondwandelingen maken, in het water ploeteren,
…
Ook verschillende diensten en verenigingen zorgen voor een
leuk vakantieaanbod zoals uitstappen, kampen, speelpleinwerkingen, … Om de kosten voor deze activiteiten, maar ook
voor hobby’s en andere vrije-tijd-besteding te kunnen dragen,
zijn er een aantal tussenkomsten die je kan aanvragen.

> 2/ Tussenkomst van het ziekenfonds
De ziekenfondsen juichen beweging toe en geven daarom
dikwijls tussenkomsten in de lidgelden van een sportclub
of jeugdbeweging. Het bedrag van de tussenkomst
verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Vaak geven
ziekenfondsen ook andere tussenkomsten (vb. schoolreis,
tutti-frutti, …). Vraag jouw ziekenfonds naar de ledenvoordelen en de terugbetalingen.
> 3/ Belastingvermindering kinderopvang
Heb je kinderen jonger dan 12 jaar en heb je een beroepsinkomen? Dan kan je een belastingvermindering
voor kinderopvang krijgen. ‘Kinderopvang’ wordt ruim
geïnterpreteerd. Ook speelpleinwerking, jeugdbeweging
of sportkampen komen hiervoor in aanmerking. Je mag

i

Je kan hiervoor terecht:

de uitgaven voor deze activiteiten inbrengen op jouw volgende ‘aangifte personenbelasting'.

> 4/ Tussenkomsten voor mensen met een laag inkomen
Lukt het met bovenstaande voordelen niet om de inschrijvingsgelden van de hobbyclubs te betalen? Dan zijn er
ook andere diensten die je misschien kunnen helpen.
Denk maar aan het OCMW, Vincentius Vereniging, Rap op
Stap, Buurtwerkingen, …

> Sociale dienst van het OCMW:
Wijkcentrum Centrum, Hoogstraat 86 in Genk.
Wijkcentrum Noord, Onderwijslaan 91 in Genk
T. 089/57 32 00

Voor wie is dit?
Dit aanbod is gericht tot alle ouders met kinderen die in de
zomer willen deelnemen aan het vakantieaanbod of die
vanaf september een hobby (willen) uitoefenen. Voor sommige tussenkomsten kom je in aanmerking, voor andere niet.
Vraag steeds naar de voorwaarden om een korting of een
terugbetaling te krijgen!

Wanneer krijg je dit?
De tussenkomsten / kortingen ontvang je nadat je de nodige
documenten en aanvraagformulieren hebt ingediend. e

Meer info?

Lokaal Aanspreekpunt Kinderrechten
T 089/57 32 86 - G 0470/45 35 02
E cindy.serrani@ocmwgenk.be

> DONDERDAGVOORMIDDAG (even weken):
Kinderrechtenloket in Campus O3 – Genk Centrum,
Jaarbeurslaan 19 in Genk
> DONDERDAGVOORMIDDAG (oneven weken):
Kinderrechtenloket in Campus O3 – Genk Noord,
Minderbroederstraat 6 in Genk
T. 089/57 32 86 of 0470/45 35 02

OCMW-sociale dienst
T 089/57 32 00
E info@ocmwgenk.be

Vereiste documenten:
* identiteitskaart
* klevertje(s) ziekenfonds
* laatste aanslagbiljet belastingen

Bijlagen: Aanvraagformulier
» De Voorzorg
http://www.devoorzorg.be/limburg/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrijetijd/Pages/default.aspx
» Christelijke Mutualiteit
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrijetijd/index.jsp
» Partena
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen
» Liberale Mutualiteiten
http://www.lm.be/Limburg/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/
a-z/Pages/DefaultArticle.aspx
» Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
http://www.nzvl.be/jouw-voordelen
» FOD Financiën
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/voorwaarden

V.U. Ria Grondelaers OCMW Genk • Welzijnscampus 11 - 3600 Genk • Layout: OCMW Genk - dienst O&A - grafische vormgeving

> 1/ Ondersteuning door de organisatie
Sommige clubs/organisaties geven een korting op het
inschrijvingsgeld of bieden andere ondersteuningsmaatregelen (vb. betalingsspreiding) wanneer je aan bepaalde
voorwaarden voldoet ( vb. grote gezinnen, verhoogde
tussenkomst ziekenfonds, langdurige werkloosheid, … ).
Informeer steeds bij de club/organisatie welke mogelijkheden zij bieden.

Wil je graag weten voor welke voordelen je in aanmerking
komt? Of kan je wel wat hulp gebruiken bij het indienen van de
aanvragen?

