AV002

				Bond Moyson West-Vlaanderen
				
President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
				
T 056 230 230 | F 056 230 206
				info@bondmoyson.be | www.bondmoyson.be

De Sportprikkel
				VERKLARING OP EREWOORD
van toepassing vanaf 01.01.2012

Naam en adres (of stempel) van de bewegingssportclub, fitnessclub of sportdienst:

Naam en voornaam sportbeoefenaar (in te vullen door
verantwoordelijke)
.....................................................................................................................

................................................................................................................
................................................................................................................

loketcode AV 322

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

kleefvignet ziekenfonds aanbrengen



Sporttak (vb. zwemmen, basket, ...): ..............................................................
Lidmaatschapsbijdrage: € ..................... betaald op ......./......./2...........
 voor het jaar 2.......
 voor het seizoen van ......./......./2........... (startdatum) tot ......./......./2........... (einddatum)



Aansluiting + deelnamegeld seniorensport (vb. S-Sport, ...):
Bedrag: € .....................
betaald op ......./......./2...........
Aantal sessies: ............
Sporttak: ....................................................


Datum: ......./......./2...........
Handtekening en naam
					 voorzitter / secretaris / bestuurder sportclub/dienst
					 rugschoolverantwoordelijke
					
					.......................................................................................................................
					.......................................................................................................................

Wat is de SPORTPRIKKEL?
Als leden ofwel aansluiten of aangesloten blijven bij een door het ziekenfonds erkende bewegingssportclub, fitnessclub, sportdienst, dan betaalt BM een deel van het inschrijvingsgeld terug.
De terugbetaling per kalenderjaar bedraagt maximum € 15 van het inschrijvingsgeld.
De terugbetaling van verschillende inschrijvingsgelden is mogelijk maar mag per kalenderjaar nooit meer bedragen dan € 15.
De tegemoetkoming wordt verleend indien de gerechtigde de statutair voorziene bijdrage betaalde.
Er kan enkel terugbetaald worden als dit formulier volledig is ingevuld.

TUSSENKOMST LIDGELD SPORTCLUB OF FITNESSABONNEMENT
Voornaam en naam:

Lidnummer:

In te vullen door de organisatie

Dit attest gaat over een:
 een fitnessabonnement van min.10 beurten
 een lidmaatschap van een sportclub voor een volledig sportseizoen

Naam van de organisatie: ……………………………………………………………….
Naam van de contactpersoon: ………………………………………………………….
Periode: ……………………………………………………………………………………
Betaald bedrag: €…………………………………………………………………………
Datum betaling: …../…./…….
Handtekening verantwoordelijke:

Stempel organisatie

……………………………..

Breng dit formulier volledig ingevuld binnen in je plaatselijk OZ-kantoor of stuur het op
naar OZ501, Gistelsesteenweg 294, bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

7701875

N
Revillpark 1 - 8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02
www.lm.be - info@lmwvl.be

Naam
Voornaam
Adres

Ziekenfondsnummer

404/

in te vullen door de sportclub, fitnesscentrum of sportdienst
LM

«CURRENTUSER_USERNAME»

Sportprikkel

E-mailadres

Ondergetekende verklaart dat bovenvermelde persoon actief aan sport doet in niet-professioneel
verband, dat geen enkele vorm van vergoeding wordt uitbetaald voor het beoefenen van deze
sport en dat bovenvermelde persoon
bij onze sportclub is aangesloten voor het sportjaar

voor de sport

inschrijvingsgeld heeft betaald voor het volgen van een sportcursus voor de sport
bij de sportclub
en minstens 10 sessies volgde binnen 1 kalenderjaar.
een fitnessabonnement van minimum 10 beurten heeft gekocht.

een fitnessabonnement van minimum 3 maanden heeft gekocht voor de periode

deelneemt aan een joginitiatie (kopie van het behaalde diploma bijvoegen).
deelneemt aan een cursus babyzwemmen.
Op datum van

werd hiervoor

Datum, handtekening en stempel sportclub, fitnesscentrum of organisator:

Nomenclatuur
00096 fitness
00097 babyzwemmen, joginitiatie, sportclub
00703 extra sportprikkel van € 25 voor – 18-jarigen

betaald.

ABONNEMENT BIJ EEN SPORTCLUB
Kleefbriefje op naam van de
sportbeoefenaar aanbrengen
 : in dienst / thuis / GSM: ………………

Gedeelte aan te vullen door de verantwoordelijke van de sportclub
Gegevens van de club
Benaming: …………………………………………………………………………………………….
Adres van de zetel: .………………………………………………………………………………….
Postnummer: ……………………………. Plaats: ……………………………………………….....
Telefoonnummer: …....……………………………..……………………………………………......
Sportactiviteit die beoefend wordt door de hierboven vermelde aangeslotene:
……………………………………………………………………………………………………………..
Naam en functie van de verantwoordelijke (voorzitter, directeur, secretaris,
penningmeester, trainer, leraar): ……………………………………………………………………..
Bevestigt op eer dat bovenvermelde aangeslotene het bedrag van ……….. euro heeft betaald
voor zijn inschrijving, aansluiting, abonnement gedurende de periode van ..../..../…... tot
..../..../……

Handtekening

………………………………….

Stempel van de club
of een ander document
bijvoegen dat de
aansluiting bij de club
bewijst 

STUUR DIT DOCUMENT NAAR UW
GEWESTELIJK GENEESKUNDIG CENTRUM

DE JAARLIJKSE TEGEMOETKOMING VAN RAILCARE IN DE KOST VOOR EEN ABONNEMENT
VAN MINIMUM DRIE MAANDEN BIJ EEN SPORTCLUB BEDRAAGT 40 € PER RECHTHEBBENDE

www.vnz.be
Hoogstratenplein 1 - 2800 Mechelen

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Hoogstratenplein 1

Tel. 03 491 09 70

2800

gezondheidszorgen@vnz.be

MECHELEN

S P O R T– of F I T N E S S C L U B
Voorwaarden
° We betalen per kalenderjaar en per persoon tot 30 euro terug van het lidgeld van je sport- of fitnessclub.
° De sporten die in aanmerking komen zijn gebundeld op een limitatieve lijst. Je kan deze lijst op onze
webstek consulteren (www.vnz.be).

° Je bent voor de duur van een sportseizoen aangesloten bij een sportclub of volgt sportlessen onder
begeleiding gegeven door een erkende derde (minimum 10 lessen).

Je kan ook aangesloten zijn bij een erkende fitnessclub (abonnement van minimum 10 beurten).
Of je bent ingeschreven voor een initiatiecursus sporten (zoals babyzwemmen of joginitiatie) of je volgt
begeleiding bij een BOV-coach (project ‘Beweging Op Verwijzing’).

° Je bent aangesloten bij het VNZ op het ogenblik van de betaling van je lidgeld.

In te vullen door de organisatie
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Naam en adres van de organisatie
(of stempel):

……………………………………………………………………………………

Naam van de verantwoordelijke
of lesgever:

………………………………………………………………………………………

Naam van de deelnemer:

………………………………………………………………………………………

 Fitness (minimum 10 beurten)
 Initiatiecursus sporten (zoals babyzwemmen, joginitiatie, …)
Sportdiscipline:

Aard van de sporttak: …………………………………………………………………………………………
 Sportclub of sportlessen (minimum 10 lessen)
Aard van de sporttak: …………………………………………………………………………………………

Betalingsdatum:
Betaald bedrag:

Datum:

2 0 1
,

euro

2 0 1

Stempel en handtekening organisatie:

Gelieve een klever van het ziekenfonds
aan te brengen.

tegemoetkoming sportclub lidgeld
Neem een foto van dit ingevuld formulier via de Partena Ziekenfonds app
(beschikbaar voor iOS en Android) en stuur het door.
Of breng het volledig ingevuld binnen in je kantoor. Opsturen kan ook naar:
Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, Sluisweg 2 bus 1 - 9000 Gent
Meer informatie? www.partena-ziekenfonds.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
voorziet een tegemoetkoming van 25 euro per kalenderjaar bij inschrijving bij een sportclub.
Wie kan hiervan genieten?
Elke klant die regelmatig de ziekenfondsbijdrage betaalt.
Wat moet je doen om hiervan te genieten?
• Bevestig een kleefbriefje op de voorziene plaats in het document.
• Laat het document invullen en afstempelen door de organisatie.
• Neem een foto van dit ingevuld formulier via de Partena Ziekenfonds app en stuur het door.
Of stuur het ingevuld document terug naar bovenvermeld adres of geef het af in je plaatselijk kantoor.

10/2016 – Aan deze aanvraag wordt slechts voldaan als de ziekenfondsbijdragen regelmatig betaald zijn. - Prestaties zijn terugbetaalbaar tot 2 jaar na prestatiedatum.

Gegevens van de klant of kleefbriefje

In te vullen door de organisatie
Naam van de organisatie:
Naam van de ingeschrevene:
Periode:
Welke sport:
Ontvangen bedrag:

Stempel van de organisatie

Nomenclatuurcode: 874031
GT06111D0000000119674900
*GT06111D0000000119674900*

