
 
  I.s.m. Gemeente Koksijde  

 

Aanvraagformulier tussenkomst jeugdverenigingen 

 

Persoonlijke gegevens: 

 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Gegevens inwonende gezinsleden:  

Naam echtgenoot/partner: …………………………………………………………………………………………… 

Naam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam kind: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam kind:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Andere:  ………………………………………………………………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Financiële gegevens:  

Ik verklaar aanspraak te maken op een tussenkomst omwille van één van volgende redenen (*):  

 

o Ik heb recht op verhoogde tegemoetkoming (vroegere Omnio-statuut) 

Toe te voegen bewijsstuk: geldig attest van het ziekenfonds 

 

OF 

o Ik ben in budgetbeheer of in collectieve schuldenregeling  

Toe te voegen bewijsstuk:   

 verklaring van het OCMW  

 kopie vonnis van de arbeidsrechtbank m.b.t. de collectieve schuldenregeling  

 

OF 

o Ik ben alleenstaande met een inkomen lager dan € 1000,00 

Toe te voegen bewijsstukken: 

 recente loonfiche, attest vervangingsinkomsten, … 

 kopie huurcontract of rekeninguittreksel als bewijs betaling huur 

 

OF 

o Ik ben samenwonende met een gezinsinkomen lager dan € 2101,00 

Toe te voegen bewijsstukken:  

 recente loonfiche, attest vervangingsinkomsten, … 

 kopie huurcontract of rekeninguittreksel als bewijs betaling huur 

 

OF 

o Ik beschik over een attest van het OCMW Koksijde, waaruit blijkt dat mijn aanvraag 

gerechtvaardigd is 

Toe te voegen bewijsstukken:  

 Geldig attest OCMW 

 

(*) Het Sociaal Huis Koksijde behoudt zich het recht om alle gegevens te controleren via de 

Kruispuntenbank KSZ. 



Gegevens jeugdvereniging 

 

Ik verklaar dat de financiële tussenkomst  

 

□ 90% van het lidgeld met een maximum van € 150,00: 

 

Of 

 

□ 90% van een meerdaagse uitstap of kamp met een max € 50/kind  

Duid aan wat past 

 

o De eigen rekeningnummer BE…..   ……….   …………  …………. …………..   

 Ik voeg hierbij een bewijs dat ik het lidgeld reeds zelf betaald heb aan de sportclub:  

 Rekeninguittreksel 

 Kassaticket 

 Verklaring jeugdvereniging  

 

o Rekening van de jeugdvereniging BE……..    ………….    …………….    ……………  op naam van 

……………………………………………………………… 

 

Verklaring door de aanvrager 

 

Ik ben ervan op de hoogte dat deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het 

Sociaal Huis Koksijde.  

 

Ik verklaar op de hoogte te zijn dat het OCMW mijn verklaringen zal controleren en indien nodig 

gegevens zal opvragen. Het toezichtscomité en de privacy commissie hebben vastgesteld tot welke 

informatie het Sociaal Huis toegang krijgt. Het Sociaal Huis kan enkel informatie opvragen die te 

maken heeft met mijn aanvraag. Het Sociaal Huis mag de opgevraagde informatie niet doorgeven 

aan anderen.  

 

 

Ondertekening aanvraag  

 

Ik verklaar iedere wijziging in mijn financiële en gezinssituatie te melden.  

 

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.  

 

(*) Het Sociaal Huis Koksijde behoudt zich het recht om alle gegevens te controleren via de Kruispuntenbank 

KSZ 

 

Handtekening + datum:  
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