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kamp ieu gdveren i gi ng/spoÉcl u b en mon itorcu rsussen
combineerbaar tot 1 00 .u ro-perl.arlindienen na beë ind i ging van het kamp)

ilr il t illlll ll lll llll I lllllll I ll ll ll lll

ldentificatiegegevens CM'lid:

Naam: Voomaam:

Straat: Nr.: Bus: lndex:

Postcode:

Rijksregistemummer:

Gemeente: Land:

r_[D[u
ln te vullen door de organisatie:

/
Datum betaling: . 1......... -...

periodekamp(van -to\:4 y'.7./41.:-- 44. /.v / '24 '

Brj de aanvraag voor terugbetaling van een sportkamp, gelieve onderstaande gegevens in te vullen:

Beoefende bewegingssPort:

Sportfederatie (indien van toepassing):

Jeugdvereniging erkend door (indien van toepassing):

Handtekening en/ of stempelvan de organisatie:

Datum: W trE W KSA Puurs
Jeus§derp v'j-ve1pg§

Fortbaan 5

íoiging van nffiírfuPuurs

De CM-tegemoetkoming zal gestort worden op het door CM gekende rekeningnummer'

Betaald bedrag: r" f Í "'
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kam p jeu gdveren i g i n g/sportcl u b en mon itorcu rsussen
Combineórbaa-r tot 100 euríperlaar lindienen na beëindiging van het kamp)

ill il I lllllll ll lll llll t lllllll I ll ll ll lll

Voonrvaarden

- cM komt tot 1 00 euro per jaar tegemoet in de kosten van de deelname aan een kamp (meerdaags initiatieÍ ter bevordenng van de

fysieke, psychische of sociale geiondheid) van een jeugdvereniging, een sportclub, een openluchtklas, een speelplein of een

monitorcursus (uitgezonderd Kazou-vakanties)'

- Het kamp moet georganiseerd worden door een Mpl of MFC of een jeugdvereniging die zich specifiek richt naar kinderen en

jongeren un 
".n 

,.g.t*ài[e werring uitbouvut. De ieugdvereniging voldoet aan àe àefinitie ieugdwerk zoals vermeld in het decreet

van de Vlaamse overheid van 20 januari 2012.Deíooï*aaroeÀ vÀor terugbetaling en de organisaties die in aanmerking komen

vind je op www.cm.be/ieugdvereniging. Voor een kamp van KMOU wordi er geeÀ tegemoetkoming voozien' als CM-tid krijg je

een korting op de deelnameprijs, Voor een *onitorcuous georganiseerd door KMOU wordt wel een cM{egemoetkoming

voozien. óeze wordt automatisch terugbetaald aan CMJeden'

- De tegemoetkoming geldt voor kinderen en jongeren met recht op kinderbijslag die aangesloten zijn bii cM gedurende de volledige

penode van het kamP.

- De tegemoetkoming geldt voor kinderen en iongeren met recht op kinderbiislag die minstens 2 dagen deelnamen aan het kamp'

Het minimum aantaldeelnamedagen is niet van toepassing in gevalvan speelpletnwerking'

- De voorwaarden voor terugbetaling en de organisaties die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming vind je terug op

www.cm.belvriietijd.

_ Je kan deze tegemoetkoming combineren met de tegemoetkoming voor het inschrijvingsgeld van sportvereniging'

we behanderen uw peÍsoonsgegevens overeenkomshg de gerdende Bergische en Europese prvacylvetgeving, in het bijzonder de GDPR-verordening (201 61679) betreftende de

beschermingvan persoonssesevensen httir::'llï1"-',11'^Y::Ï:::^Yijï;ï;ffï;;i";; rieioeverwertlng van uw persoonssesevens kunt u onze pÍiYacvve«laíns

ucrur rcr I rnt re tur' vv 
nw'cm bJdisclaimer/privacyverkiaring-cm'

Íaadplegen op onze website httpsj/w\
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