INFORMATIE MUTUALITEIT LIDGELD
SPORTCLUBS (STATUS 050319)
In België krijg je van de mutualiteiten een tussenkomst voor het lidgeld dat je betaald voor een
sportclub. Hoeveel dit juist is, is afhankelijk van de mutualiteit.
Hiervoor dien je bij de mutualiteit een document in te dienen wat ingevuld is door de club. Neem dit
document dus zeker mee naar de training en vraag de hoofdtrainer van jou club om dit in te vullen.
Mutualiteit

Maximum bedrag

Aanvraagfomulier

CM

€15,00

https://www.cm.be/media/Aanvraag-terugbetaling-inschrijvingsportvereniging_tcm47-24959.pdf

De voorzorg

€10,00

https://www.devoorzorg.be/SiteCollectionDocuments/Formuli
eren/304/Sportvoordeel-terugbetalingsformulier.pdf

Liberale
mutualiteit

€25,00

http://www.lm.be/Limburg/Documents/sport-en-fitness.pdf

Partena

€25,00

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-envoordelen/voordelen-en-terugbetalingen/sportclub-lidgeld

OZ

€25,00

https://www.oz.be/~/media/oz/pdf/forms/fitnesssportclub.ashx

Bond moyson

€15,00

https://www.bondmoyson.be/SiteCollectionDocuments/Form
ulieren/311/formulier_Sportpremie.pdf

ATTEST MUTUALITEIT
TERUGBETALING
INSCHRIJVINGSGELD SPORTKAMP
(STATUS 050319)
Naast een terugbetaling voor de lidgelden die je betaalt aan een sportclub komen de ziekenfondsen
ook tussen als uw zoon/ dochter meegaat op een sportkamp. Ook onze BOAS zomerstage komt
hiervoor in aanmerking, hierom geven wij hieronder graag een overzicht van de terugbetalingen per
mutualiteit.
CM:
Hier krijg een tussenkomst van €5,00 per dag met een maximum van €100 per jaar.
Voorwaarden:
•
•

Het kind is gedurende de hele duur van het kamp lid van de CM
Het kind heeft recht op kinderbijslag.

Formulier: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/sport/sportkamp
De voorzorg
Hier kan je een premie van €15,00 ontvangen, indien je nog geen terugbetaling van het lidgeld
aanvroeg dit kalenderjaar.
Partena:
Hier krijg een tussenkomst van €5,00 per dag met een maximum van €100 per jaar. En bij de
deelname aan het kamp voor mindervalide bedraagt deze bijdragen €250,00 zonder dagtarief.
Voorwaarden:
•
•

Het kind heeft recht op kinderbijslag.
Voor een mindervalide kamp: moet het kind recht hebben op een verhoogde kinderbijslag of
voor kinderen erkend door de FOD.

Formulier: https://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-enterugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten

OZ
Hier krijg een tussenkomst van €5,00 per dag met een maximum van €100 per jaar.
Voorwaarden:
•
•

Je moet lid zijn van OZ501
Voor kinderen tot en met 18 jaar.

Formulier: https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen#aanvragen
Bond Moyson
Hier krijg een tussenkomst van €4,00 per dag met een maximum van 20 dagen per jaar.
Voorwaarden:
•

Voor kinderen tot en met 18 jaar.

Formulier: https://www.bondmoyson.be/wvl/voordelen-advies/terugbetalingenledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/Bos-zee-sneeuwklas-sportkampspeelpleinwerking/Pages/default.aspx

