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aanvraagformulier 2022  
(conform overgangsreglement ‘vrijetijdsparticipatie’  
GR 10/6/2021) 

geldig tot en met 30 september 2022  
 

 

       

 
 
 categorie 1 
De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
(bewijs via een recent en geldig attest van het ziekenfonds). 
 categorie 2 
Personen in een (collectieve) schuldbemiddeling (bewijs via een recent en geldig attest van 
sociale dienst van het ocmw). 
 categorie 3 
Rechthebbenden na sociaal onderzoek door sociale dienst van het OCMW en daarbij toekenning 
krijgen van rechten door middel van een doorverwijsbrief (jaarlijks moet doorverwijsbrief 
afgeleverd worden). 
 
Aanvraag voor 80 % terugbetaling aan voor onderstaande NIET-GEMEENTELIJKE 
activiteit(en). 
 
 
 
 
 
 
 
 
kostprijs =  
 
 
80 % =  
 
 
Toe te voegen bewijsstukken:  

1. bewijs categorie doelgroep 1 – 2 – 3  

2. betalingsbewijs van de activiteit(en) door middel van een kopie van bankuittreksel of bonnetje 
van de vereniging 

Ondergetekende bevestigt dat deze aanvraag waarheidsgetrouw is ingevuld en dat de middelen besteed worden voor de beoogde doelgroep, nl. personen in armoede 

waaronder men verstaat mensen met een bijstandsuitkering, met een inkomen uit sociale zekerheid of een minimumloon. M.a.w. mensen die een financiële drempel hebben 

om aan cultuur, sport, jeugd, ... te participeren. Bovendien verklaart ondergetekende zich akkoord tot terugbetaling in geval van oneigenlijk gebruik van de toegekende middelen. 

naam | datum | handtekening  

 
 
 
 
Meer info: welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht, 03 330 11 20, welzijn@brecht.be.  

 
kleef hier uw briefje van de mutualiteit  

€ 

€    (kinderen hebben jaarlijks recht op een terugbetaling van max.  
200  euro, + 18 jarigen hebben recht op max. 100 euro per jaar) 

 

rekeningnummer BE   .     .      .     .     .     .      .     .     .     .      .     .     .     .  
 
telefoon- of GSM nummer ……………………………………………………… 
datum activiteit: ………………………………………………………………….. 
omschrijving activiteit (folder en/of uitnodiging bijvoegen) 
 


