
Aanvraag ontvangen op: 

 

Voor verdere inlichtingen en/informatie met betrekking tot deze aanvraag 

Gemeentebestuur Sint-Genesius-Rode – Martine Dandoy  02 609 86 60  

financien@sint-genesius-rode.be 

Financiële tussenkomst voor jongeren uit Sint-Genesius-Rode die tijdens de schoolvakanties 

deelnemen aan sportstages, jeugdvormingskampen en –cursussen. 

 
Deelnemer 
 

Naam: ………………………………………………………….     Voornaam:…………………................ 

Geboortedatum: ……………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

De inrichtende organisatie/vereniging 
 

Naam en adres: ……………………………………………………………………………………………… 

Website: ………………………………………………………… Tel.: …………………………………….. 
 

Cursusgegevens 
De organisatie is erkend door:……………………………………………………………………………… 

Cursus/kamp ging door in: ………………………………………………………………….. (alleen in België) 

Volgende cursus/kamp werd gevolgd: …………………………………………………………………….. 

Tijdens de periode van ………………………………………… tot ……………………………………….. 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 

Ondergetekende, ………………………………………………………………….. ………………………... 

bevestigt dat ………………………………………………………………………………. (naam en voornaam) 

VOLTIJDS deelnam aan bovenstaand(e) cursus/kamp en de som van € ……………. heeft betaald. 
 Handtekening ……………………………….. 

(dit gedeelte mag vervangen worden door een afzonderlijk bewijs van deelname met vermelding van deelnameprijs) 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫ 

Tussenkomst terug te betalen aan 
Naam: ………………………………………………………….     Voornaam:…………………................ 

Vader/moeder/voogd van …..…………………………………………………. (naam en voornaam deelnemer) 

Adres: ………………………………………………………………………………te 1640 St.-Gen.-Rode 

E-mail: ……………………………………...................... Tel./GSM ……………………………………. 

Op rekeningnummer: …..………..……….………………………………………………… 

Bij te voegen documenten 
- publicatie met vermelding van periode, prijs en programma betreffende de cursus en/of kamp 
- bewijs van voltijdse deelname en deelnameprijs (enkel indien vak niet ingevuld op deze aanvraag) 
(VOLTIJDS = min. 4u/dag en 5 dagen/week – 4 dagen/week als er een feestdag in die week valt) 

Belangrijk 
- toelage heeft betrekking op kinderen tussen 3 en 18 jaar (tijdens periode van de cursus/kamp) 
- er wordt 50% van de deelnamekosten uitbetaald met een max. van € 8,5/per dag 
- enkel cursussen en/of stages in België en tijdens de schoolvakanties  komen in aanmerking 
- deze aanvraag moet uiterlijk binnen de 3 maanden na het einde van de cursus/kamp in het bezit zijn van 

het gemeentebestuur, Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode 
Persoonsgegevens 
Je persoonsgegevens die gevraagd worden bij deze inschrijving worden enkel verwerkt in het kader van deze 

aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). 
Op www.sint-genesius-rode.be vind je meer informatie over hoe de gemeente Sint-Genesius-Rode omgaat 

met persoonsgegevens. 

http://www.sint-genesius-rode.be/

