
 
 

 

Commune de 

Berchem-Sainte-Agathe 

Het dossier dient uiterlijk op 31 oktober van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd 
ingediend te worden bij de Sportdienst, Lusthuizenstraat nr. 1, te Sint-Agatha-Berchem 

Commune de 

Berchem-Sainte-Agathe 

Gemeente 

Sint-Agatha-Berchem 

 
 

 
 

Identiteit van het kind 

Naam  Voornaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Geboortedatum 
 
… … / … … / … … … …  

Club 
 

Stage 
 

 

Identiteit van de ouders of voogd 

Naam  Voornaam  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Tel / GSM  Rekening B E … …   … … … …   … … … …   … … … … 

 
 

Stage / Sportvereniging  

Naam  Voornaam  

Stage / Sportvereniging  

Heeft ingeschreven 
(Naam en Voornaam van het kind) 

Localité 

Bedrag van de cotisatie 
 
€ … … … , … … Compte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datum  

Visum sportdienst 

 

Datum  

Handtekening ouders / voogd 

 
 
 

 

Datum  

Handtekening sportvereniging 

 

Voorbehouden aan de administratie 

Begrotingsartikel : 7 6 4 / 3 3 1 – 0 1  

Te betalen bedrag : 
€ … … … , … …  

AANVRAAGFORMULIER SPORTCHEQUES  



 
 

 

Commune de 

Berchem-Sainte-Agathe 

Het dossier dient uiterlijk op 31 oktober van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd 
ingediend te worden bij de Sportdienst, Lusthuizenstraat nr. 1, te Sint-Agatha-Berchem 

Commune de 

Berchem-Sainte-Agathe 

Gemeente 

Sint-Agatha-Berchem 

 
 
 
 
 
 

 
De sportcheque is bestemd 
-Categorie A : voor alle kinderen die de leeftijd van 19 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het jaar 
waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd waarvan (de) (één van beide ouders) op het grondgebied van 
Sint-Agatha Berchem (is) (zijn) 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 19 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het jaar 
waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd waarvan (de) (één van beide ouders) op het grondgebied van 
Sint-Agatha Berchem (is) (zijn) gedomicilieerd. 
 
Op welke manier kan men de sportcheque bekomen en wie kent ze toe? 
 
Bij de aanvraag dienen volgende documenten te worden voorgelegd: 
* Document « Aanvraagformulier sportcheques ».   
* 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 Sportdienst 
aan de dienst Bevolking gedaan worden.  
* Betalingsbewijs/inschrijvingsbewijs van de aansluiting bij een sportvereniging (de sportdienst controleert de 
inschrijving bij de federatie) /sportieve stage in een Berchems sportcomplex.   
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. 
Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over de gegrondheid van de aanvraag. Een nominatief 
attest wordt vervolgens opgemaakt door de sportdienst, 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   

Aansluiting bij een sportvereniging € 50,00 per kind per jaar 

Deelname aan een sportstage in een Berchems 
sportcomplex 

€ 25,00 per kind per jaarstage 

Categorie B   

Aansluiting bij een sportvereniging € 30,00 per kind per jaar 

Deelname aan een sportstage in een Berchems 
sportcomplex 

€ 15,00 per kind per stage 

 
- De aanvragen kunnen gecumuleerd worden maar kunnen het bedrag van € 50,00/per jaar en per kind niet overschrijden 
voor categorie A en € 30,00/per jaar en 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. 

REGLEMENT 


