
Aanvraaþ tot terugbetaling kamp jeugdvefeniging,
sportkâffip, openluchtklas en speelplein
Combineerbaar tot 100 euro per jaar (indienen na beëindiging van het kamp)
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ldentificatiegegevens CM-lid:

Naam: ...............

Straat: ........

Postcode:

Tel.: ............ ...

Rijksregistemummer:

Voornaam:

Nr.: .. lndex:

Gemeente Land:

E-mailadres:

ln te vullen door de organisatie:

Naam van de organisatie:

Adres: . ..

Telefoonnummer of e-mailadres:

Betaald bedrag: .................

Datum betaling:

Periode kamp (van - tot): ....... .

Brj de aanvraag voor terugbetaling van een sportkamp, gelieve onderstaande gegevens in le vullen:

Beoefende bewegingssport: ..................

Sportfederatie (indien van toepassing):

Datum: l" U.N.D. - 1" O.L.V

Vredestrâat 57
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of van de organisatie:

frieSft6(.
via je of een CM-brievenbus in je buurt na de beëindiging van het kamp. De

zal gestort worden op het door CM gekende rekeningnummer

Dit formulier gaat over (kruis aan): Datum eerste deelnamedag (dd/mm/jj): Aantal begonnen dagen: Terugbetaling:

Kamp van een jeugdvereniging (978294)
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Speelplein (978246)

5 euro per dag

5 euro per dag
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CM betaalt tot 5 euro per dag terug. Combineer alles tot 100 euro per jaar.



Aanvraag tot terugbetaling kamp jeugdvereniging,

sportkâffip, openluchtklas en speelplein
Combineerbaar tot 100 euro per jaar (indienen na beëindiging van het kamp) @)

2

Voorwaarden

- CM komt tot 100 euro per jaar tegemoet in de kosten van de deelname aan een kamp (meerdaags initialief ter bevordering van de

fysieke, psychische of sociale gezondheid) van een jeugdvereniging, een sportkamp, een openluchtklas of een speelplein.

- De tegemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren met recht op kinderbijslag die aangesloten zijn bij CM gedurende de volledige

periode van het kamp. Dit voordeel geldt vanaf 1 januari 2017.De voorwaarden voor terugbetaling en de organisaties die in

aanmerking komen voor terugbetaling vind je terug op www.cm.be. Voor de terugbetaling tot en met 31 december 2016 mag je

gebruik maken van dit formulier, maar kunnen andere voorwaarden voor terugbetaling gelden. Je kan deze lerugbetaling

combineren met de terugbetaling voor het inschrijvingsgeld van een jeugd- of sportvereniging.

We behandelen deze gegevens conform de wet van 8 deæmber 1992 met bekekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Met uilzondering van de persoonl¡jke medische

het recht om uw peßoonsgegevens te @nsulteren en te laten verbeteren.


