Service des sports-Sportdienst

Service Jeunesse- Jeugdienst

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE SPORTCHEQUES
Gegevens van de titularis (ouder of voogd)
Naam
van
de
ouder
(of
de
wettelijke
vertegenwoordiger):
……………………………………………………….……………………………….……
Voornaam
van
de
ouder
(of
de
wettelijke
vertegenwoordiger):
……………………………………………………….……………………………….……
Naam
van
het
kind:
…………………………………………….
Voornaam
van
het
kind:
…………………………………………….
Geboortedatum van het kind: ……………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………...………………………………………………………………………………………………..……
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………

O Ik verklaar kennis te hebben genomen van de toekenningsvoorwaarden die vermeld
worden op de achterkant van dit formulier
Opgemaakt in Etterbeek op ………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening

In te vullen door de sportclub
Naam van de club:…………………………………………………………………………..
Vertegenwoordigd door: …………………………………………………………………………………………………….…………
Adres van de club: …………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………..
Telefoonnummer van de club: ……………………………………………………………………………
Naam en voornaam van het kind: …………………………………………….
Geboortedatum van het kind: ……………………………………………………………………………………………………..
Sportactiviteit die het kind beoefent: ………………………………………………………………………………………
Aansluitingsperiode: ……………………………………………………………………………
Gevraagde bedrag: ……………………………………………………………………………
Opgemaakt in …………………………………………… op ……………………………………………
Handtekening van de verantwoordelijke van de club,
sportclub (verplicht)

Stempel

van

de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugsturen naar het gemeentebestuur van Etterbeek, ter attentie van de dienst Sport en de
dienst Jeugd, Oudergemlaan 115 in 1040 Etterbeek
of via e-mail naar sport@etterbeek.be of afgeven bij het snelloket van de gemeente
Telefoon: 02 627 25 71 of 02 627 25 18

Toekenningsvoorwaarden van de sportcheques

Om de sportcheque te krijgen voor het sportseizoen 2019-2020 (van september tot juni) moeten de
volgende cumulatieve voorwaarden worden nageleefd:
1.
2.
3.
4.

Tussen 5 en 18 jaar oud zijn;
Gedomicilieerd zijn in Etterbeek;
Ingeschreven zijn in een sportclub die erkend wordt door een sportfederatie;
Beantwoorden aan de volgende inkomstensvoorwaarden (*):
Het belastbare inkomen in België van het gezin waarin de jongere gedomicilieerd is mag
de volgende maximumbedragen, zoals vastgelegd als financiële voorwaarden voor de
hulp bij de aankoop van een woning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet
overschrijden:

Personen ten laste
1
2
3
4 of meer

Maximuminkomen (1 inkomen) Maximuminkomen (2 inkomens)
64.905 €
81.131 €
70.134 €
86.540 €
75.723 €
91.949 €
81.132 €
97.358 €

Documenten die bij de aanvraag moeten worden gevoegd

Alle kopieën moeten worden gemaakt voordat het dossier wordt ingediend

•
•
•
•
•

Het aanvraagformulier voor de sportcheques, ingevuld en ondertekend door de
betrokkene of door zijn wettelijke vertegenwoordiger als hij minderjarig is;
Het deelnameattest ingevuld door de vertegenwoordiger van de club waarbij de
jongere is aangesloten;
Een recent attest van gezinssamenstelling (gratis uitgereikt op de dienst Bevolking van de
gemeente Etterbeek waar de jongere gedomicilieerd is);

Het recentste aanslagbiljet (belasting van het jaar 2017 - aanslagjaar 2018);
Het bewijs van betaling van de bijdrage aan de sportclub.

De sportcheques zullen worden toegekend totdat de kredieten zijn uitgeput op basis van
chronologische volgorde van ontvangst van de aanvragen.
Aangezien er voor deze actie een beperkt budget is voorzien, wordt ze afgesloten zodra de
sportcheques zijn uitgeput, zonder mogelijkheid tot een beroep. Dossiers die onvolledig of onjuist
zijn of te laat worden ingediend, zijn onontvankelijk.
Bescherming van persoonsgegevens:
Uw gegevens worden door de gemeente Etterbeek verwerkt om uw aanvraag voor de sportcheques te
behandelen. Er worden geen gegevens gedeeld met derden. De gemeente is verplicht om de
bewijsstukken gedurende een periode van 30 jaar te archiveren, maar de toegang tot die documenten
is strikt beperkt. Het recht op toegang en verbetering van uw gegevens kunt uitoefenen door een brief
te sturen naar het gemeentebestuur van Etterbeek – DPO, Oudergemlaan 113-115, 1040 Etterbeek.

