
De Socialistische Mutualiteiten en De VoorZorg provincie Antwerpen verzamelen en verwerken persoonsgegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds te 
kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. 
Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om je te verzetten tegen 
geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek ter attentie van onze privacy-
verantwoordelijke naar ons postadres of privacy.304@devoorzorg.be.  
Ik verklaar deze uitgaven te hebben betaald. 

REL AVV Antw. SB 200  
 

 

 
 
GEGEVENS VAN DE RECHTHEBBENDE 
 
 
 

  

Kleef hier uw roze klever 

 
 
GEGEVENS JEUGDBEWEGING 
 
 

Naam van de jeugdbeweging: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ………………………………………… Gemeente: ……………………………………………………………………… 

 
Ik, ondergetekende, ………………………………………………………………………………………………………. verklaar dat de  
 
bovenvermelde rechthebbende aangesloten is bij onze jeugdbeweging en ……………… euro  
 
lidgeld betaalde voor het jaar …………………………. 
 
 
 Handtekening van de verantwoordelijke 
 
 …………………………………………………………………………… 
 

 
 

Financieel rekeningnummer waarop de tegemoetkoming mag worden gestort: 

BE…. - ………… - ………… - ………… naam rekeninghouder: …………………………………………………………………… 

 

Handtekening rechthebbende + gelezen en goedgekeurd 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 
(*) Dit voordeel maakt deel uit van de korf ‘Vrije Tijd’ met een maximumtegemoetkoming van 30 euro per kalenderjaar. 
Hierdoor kan de tegemoetkoming worden verminderd. 
 

De VoorZorg provincie Antwerpen 
Sint-Bernardsesteenweg 200 
2020 Antwerpen 

  

VRIJE TIJD 
JEUGDBEWEGING 

 
Tegemoetkoming in het lidgeld voor 

een jeugdbeweging (*) 
 

Luna Claes
KSA Basiliek Tongeren

Luna Claes
Hasseltsesteenweg 24 

Luna Claes
3700

Luna Claes
Tongeren

Luna Claes
Luna Claes

Luna Claes
€40

Luna Claes
2020-2021



 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je lid van een jeugdbeweging? Dan betaalt ons ziekenfonds je een deel van je lidgeld terug. 

 

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling?  

Je krijgt maximaal 20 euro per kalenderjaar van het lidgeld van de jeugdbeweging terugbetaald.  

 

 

Wie heeft recht op een terugbetaling?  

- Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage. 

- Je bent aangesloten bij een erkende Vlaamse jeugdbeweging.  

- Deze terugbetaling maakt deel uit van het pakket 'Vrijetijdsbesteding'. Voor één of meerdere 

terugbetalingen binnen dit pakket ontvang je maximaal 30 euro per persoon, per kalenderjaar. 

 

 

Hoe krijg je een terugbetaling?  

Laat je jeugdbeweging het terugbetalingsformulier invullen en bezorg het aan je ziekenfonds.  

 

 

Meer informatie? 

- Kom langs in een van onze kantoren. 

- W www.devoorzorg.be. 

- E info.304@devoorzorg.be. 

- T 03 285 46 55. 

 

http://www.devoorzorg.be/antwerpen/contact/Pages/Contactformulier.aspx

