Gemeente

Commune de

Sint-Agatha-Berchem

Berchem-Sainte-Agathe

AANVRAAGFORMULIER VRIJETIJDSCHEQUES

Identiteit van het kind
Naam

Voornaam

Adres
Postcode
Geboortedatum

Woonplaats
……/……/…………
Identiteit van de ouders of voogd

Naam

Voornaam

Adres
Postcode

Woonplaats

Tel / GSM

Rekening

BE…… ………… ………… …………

Verantwoordelijke van de organisatie
Naam

Voornaam

Naam van de organisatie
Heeft ingeschreven

(naam en voornaam van het kind)

Activiteit
Inschrijvingskost

€………,……
Datum

Datum
Handtekening ouders/voogd

Datum

Handtekening van de
verantwoordelijke van de
organisatie

Visum Jeugddienst

Betreft :
*APB 1082
Et maintenant asbl
Gribouillages asbl
Het meervoud
Les moussaillons
Carla Dance Company
Mes-tissages asbl : youpla-psychomot
Ecole de cirque près de chez vous
*De lijst van de verenigingen kan gewijzigd worden tijdens het jaar naargelang de voorwaarden

Voorbehouden aan de
administratie
Begrotingsartikel
Te betalen

Datum

761/331-01
€………,……

Indien de activiteit in september start, moet het dossier uiterlijk op 31 oktober van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd ingedient worden / Indien de
activiteit in januari start, moet het dossier uiterlijk op 28 februari van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd ingedient worden bij de
Jeugddienst, Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agathe-Berchem, tel. 02/563 59 20

Gemeente

Commune de

Sint-Agatha-Berchem

Berchem-Sainte-Agathe
REGLEMENT

Voorwaarden tot toekenning van de “Vrijetijdscheque”
 Categorie A: voor alle kinderen die de leeftijd van 17 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het jaar waarvoor de tegemoetkoming
wordt gevraagd waarvan tenminste één van beide ouders op het grondgebied van de Gemeente Sint-Agatha Berchem is gedomicilieerd en
waarvan het gezin in aanmerking komt voor het RVV-statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming).
 Categorie B: voor alle kinderen die de leeftijd van 17 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het jaar waarvoor de tegemoetkoming
wordt gevraagd waarvan tenminste één van beide ouders op het grondgebied van de Gemeente Sint-Agatha Berchem is gedomicilieerd.
Activiteitenaanbod waarvoor de “Vrijetijdscheque” kan worden gebruikt
De Vrijetijdscheque kan worden gebruikt voor naschoolse activiteiten die georganiseerd worden door operatoren die, op 1 mei van het
betrokken kalenderjaar, aan volgende criteria beantwoorden:
Voor de Franstalige operatoren:
 Een operator zijn die zich richt OF tot alle Berchemnaren van 2,5 tot 12 jaar met goedkeuring, aangifte of erkenning van het Office de la
Naissance et de l’Enfance (ONE) - dit zijnde een wettelijke verplichting, OF zich richt tot Berchemnaren van 12 tot 17 jaar, erkend door het
Gemeentebestuur en die activiteiten organiseert op het grondgebied van de Gemeente.
 Handelt conform de vigerende wetgeving, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft als organisator van activiteiten, de
deelnemende kinderen verzekert en een verzekering heeft die lichamelijke schade dekt.
 Alle maatregelen heeft genomen om tegemoet te komen aan vereisten betreffende hygiëne en veiligheid voor de kinderen en het
personeel.
Voor de Nederlandstalige operatoren:
 Een operator zijn die zich richt tot Berchemnaren van 2,5 tot 17 jaar, erkend door het Gemeentebestuur en die activiteiten organiseert
op het grondgebied van de Gemeente.
 Handelt conform de vigerende wetgeving, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft als organisator van activiteiten, de
deelnemende kinderen verzekert en een verzekering heeft die lichamelijke schade dekt.
 Alle maatregelen heeft genomen om tegemoet te komen aan vereisten betreffende hygiëne en veiligheid voor de kinderen en het
personeel.
Operatoren die niet in aanmerking omdat deze al subsidies genieten via andere kanalen: Takenschool, Organisaties die in aanmerking komen
voor gemeentelijke "Sportcheques", Naschoolse Opvang, Bibliotheken, Jeugdbewegingen, Diensten erkend in het kader van de bijzondere
jeugdzorg (residentieel of niet), Gemeenschapscentra, Academie, Speelpleinen, stages, Jeugdhuizen, Musea.
Werking en toekenning van de Vrijetijdscheque
§1. Bij de aanvraag dienen volgende documenten te worden voorgelegd:

Document “aanvraagformulier Vrijetijdscheques”.

Recto-verso kopie van de identiteitskaart van de jongere.

Voor aanvragen van categorie A: attest van de mutualiteit dat één van beide ouders in aanmerking komt voor het RVV-statuut (van het
lopende jaar).

Document “samenstelling van het gezin” van de Gemeente waar het kind is ingeschreven. Indien de jongere in Sint-Agatha-Berchem is
gedomicilieerd, zal de aanvraag van dit document rechtstreeks door de Jeugddienst aan de dienst Bevolking gedaan worden.

Betalingsbewijs/inschrijvingsbewijs voor de naschoolse activiteit (de jeugddienst controleert de inschrijving bij de operator).
Indien de ouders niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, is, naast bovenstaande documenten, ook een document “samenstelling van het gezin”
voor beide ouders en een kopie van de geboorteakte van het kind vereist.
§2. Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag. Een nominatief attest wordt vervolgens
opgemaakt door de Jeugddienst, dat wordt overgemaakt aan de dienst Financiën, om het op het attest vermeldde bedrag terug te betalen aan de
ouder(s) die de betaling (hebben) (heeft) verricht. De terugbetalingen gebeuren enkel door overschrijving op een bankrekening.
Bedrag van de tussenkomst
Het bedrag van de tussenkomst varieert in functie van de aanvraag volgens de onderstaande tabel:
Aard van de aanvraag
Bedrag van de tussenkomst
Categorie A

€ 50,00 per kind per jaar

Categorie B
€ 30,00 per kind per jaar
De aanvragen kunnen het bedrag van € 50,00/per jaar/per kind niet overschrijden voor categorie A en € 30,00/per jaar/per kind niet
overschrijden voor categorie B.
De aanvragen worden behandeld in functie van de datum van indiening en in functie van het beschikbaar budget.
Uitsluiting
Het College kan beslissen om geen cheques (meer) toe te kennen indien een valse verklaring of een vals attest ingediend wordt.
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