
 

Aanvraagformulier 

 

Verminderd tarief kinderopvang 

Verminderd tarief leerlingenvervoer 

Tussenkomst jeugdverenigingen/ sportclub   

Kunst       kans 

                                                                                 

De aanvrager (inwoner van Koksijde): 

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

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

 8670 Koksijde 

Rijksregisternummer:  

Telefoonnummer:  

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

Gegevens samenstelling gezin (*): 

Ik verklaar samen te wonen met: 

1. Echtgenoot of feitelijke partner: ..............................................................................  

2. Kind:....................................................................................................................  

3. Kind:....................................................................................................................  

4. Kind:  ...................................................................................................................  

Ik vraag verminderd tarief kinderopvang aan voor: 

Onthaalouders 

 Buitenschoolse kinderopvang 

 Speelpleinwerking De Speelveugel 

 

Ik vraag verminderd tarief leerlingenvervoer aan voor de schoolbus van de gemeente 

Koksijde:  

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

facturen ten laste te nemen)  

 

 

i.s.m. Gemeente 

Koksijde 



Ik vraag een tussenkomst aan voor de inschrijving bij de jeugdvereniging 

Ik vraag een financiële tussenkomst voor  (duid aan) 

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

Of 

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

 

De tussenkomst mag gestort worden op (duid aan) 

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

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

jeugdbclub/sportclub: 

 

 

 

 Rekening van de jeugdvereniging/sportclub BE…… ………… …………… ……………  

 op naam van ……………………………………………………………… 

Ik vraag een tussenkomst aan voor Kunstkans 

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  

Financiële gegevens: 

Ik verklaar aanspraak te maken op verminderd tarief kinderopvang omdat: 

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

Het netto gezinsinkomen ligt onder volgende grenzen: 

o Alleenstaande: € 1.003 per maand 

o Per extra inwonend gezinslid ouder dan 14 jaar: + € 502 bij tellen 

o Per extra inwonend kind jonger dan 14 jaar: + € 301 bij tellen 

Het netto gezinsinkomen bestaat uit loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, … 

van alle leden in het gezin 

Ik heb schulden of een moeilijke financiële situatie 

 

 

 



 

Volgende bewijzen voeg ik bij mijn aanvraagformulier (*) 

Verhoogde tegemoetkoming: 

 Geldig attest ziekenfonds 

Gezinsinkomen ligt onder de inkomstengrens 

Bewijs inkomen van de laatste 3 maanden van jezelf en je eventuele partner of echtgenoot 

Schulden of financieel moeilijke situatie: 

Bewijs inkomen van de laatste 3 maanden van jezelf en je eventuele partner of 

echtgenoot 

Bewijs huur of hypothecaire lening laatste 3 maanden 

 

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. 

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 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

http://www.sociaalhuiskoksijde.be/

