
 

Aanvraagformulier 

 

Verminderd tarief kinderopvang 

Verminderd tarief leerlingenvervoer 

Tussenkomst jeugdverenigingen/sportclub   

Kunst     ans 

Onderwijscheques  

                                                                                 

De aanvrager (inwoner van Koksijde): 

Naam en voornaam: ..........................................................................................................  

Adres:   ............................................................................................................................  

 8670 Koksijde 

Rijksregisternummer:  .......................................................................................................  

Telefoonnummer:  .............................................................................................................  

E-mailadres: .....................................................................................................................  

Ik vraag verminderd tarief kinderopvang aan:      ja          nee 

Voor:  

 Onthaalouders 

 Buitenschoolse kinderopvang 

 Speelpleinwerking De Speelveugel 

Ik vraag verminderd tarief leerlingenvervoer aan:       ja          nee  

Indien u met een andere schoolbus naar school gaat, neem contact op met je maatschappelijk werker om eventuele 

facturen ten laste te nemen)  

 

Ik vraag een tussenkomst aan voor het lidgeld bij de sport- of jeugdclub:   ja      nee 

Ik vraag een financiële tussenkomst voor  (duid aan) 

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

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

 

 

 

i.s.m. Gemeente 

Koksijde 



De tussenkomst mag betaald worden op  

 De eigen rekeningnummer:  

BE…..     ………….      …………     ………… 

Voeg bewijs betaling bij: rekeninguittreksel, 

kassaticket of verklaring sport- of 

jeugdvereniging  

 Rekeningnummer sport- of jeugdvereniging  

BE…..     ………….      …………     ………… 

Naam sport- of jeugdverenigiging 

 

Ik vraag een tussenkomst aan voor Kunstkans:     ja          nee 

Ik betaal de som van € 10 aan de gemeente Koksijde op rekeningnummer BE86 0910 1275 7650.  

Hiervoor krijg ik: 

✓ Lidgeld schooljaar  

✓ Tekendoos met alle benodigdheden 
 

Ik voeg hierbij een bewijs van betaling € 10 lidgeld  

Ik vraag onderwijscheques aan:     ja          nee 

Aanvraag onderwijscheques voor: (kruis aan)  

0 kleuter onderwijs (4 per kind): aantal kinderen: ………………… 

0 lagere school (6 per kind): aantal kinderen: ………………… 

0 secundair onderwijs (8 per kind): aantal kinderen: ………………… 

 

Persoonlijke gegevens kind(eren) waarvoor de cheques worden aangevraagd  

o Kind: ……………………………………………… School…….………………………………….. Leerjaar ………… 

o Kind: ……………………………………………… School…….………………………………….. Leerjaar ………… 

o Kind: ……………………………………………… School…….………………………………….. Leerjaar ………… 

o Kind: ……………………………………………… School…….………………………………….. Leerjaar ………… 

Financiële gegevens: 

Ik heb recht op een tussenkomst omdat ik aan volgende voorwaarden voldoe (kruis aan):  

Kruis 

aan 

Reden Voeg bewijsstuk bij de aanvraag: 

 Verhoogde tegemoetkoming Kleefbriefje (plak hieronder) of een attest van 

de mutualiteit 

 

 

 Het netto gezinsinkomen ligt onder 

volgende grenzen: 

o Alleenstaande: € 1.003/maand  

o Per extra inwonend gezinslid ouder dan 

14 jaar: + € 502 bij tellen 

 

Bewijs inkomen van de laatste 3 maanden van 

jezelf en je eventuele partner of echtgenoot 



o Per extra inwonend kind jonger dan 14 

jaar: + € 301 bij tellen  

  

Ik heb schulden of een moeilijke financiële 

situatie 

 

Bewijs inkomen van de laatste 3 maanden van 

jezelf en je eventuele partner of echtgenoot 

Bewijs huur of hypothecaire lening laatste 3 

maanden 

Overzicht schulden 

Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden 

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. 

Verwerking gegevens  

De persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens.  

Het sociaal huis geeft u daarbij de volgende garanties:  

✓ uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te 

verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening (on- line) te realiseren.  

✓ de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.  

✓ u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de 

mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.  

✓ het sociaal huis treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden 

misbruik maken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden geheel noch gedeeltelijk 

doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, of gebruikt voor commerciële doeleinden.  

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. 

Datum Handtekening 

 

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

KSZ. 

Indien u recht hebt op deze tussenkomsten kan u een aanvraag tot onderwijscheques indienen bij het 

Sociaal Huis Koksijde 

 

 

 

Stuur dit formulier aan het Sociaal Huis Koksijde 

Sociaal Huis Koksijde -Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde 

 T 058 53 43 10 – F 058 53 43 11  

info@sociaalhuiskoksijde.be  

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
http://www.sociaalhuiskoksijde.be/

