Terugbetalingen voor Jeugdverenigingen – 2019:
1. Christelijke mutualiteit:
Wat?
CM komt tegemoet in de kosten voor lidgelden van jeugdverenigingen, vakantiekampen van
jeugdverenigingen & speelpleinwerking en monitorcursussen, in totaal tot 100 euro per persoon
per jaar.
Voorwaarden
 Lid zijn van de CM op het moment van betaling.
Deelnemend kind heeft recht op kinderbijslag (enkel voor kamptegemoetkoming)
 Lidgeld jeugdvereniging:
o Landelijk georganiseerd en erkend zijn door de Vlaamse overheid.
o Maximum 20 euro per jaar.
 Kamptegemoetkoming:
o Minstens één overnachting;
o Ingericht door een erkende jeugdvereniging of erkend door Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap;
o Ook geldig voor monitorcursus;
o Uitgezonderd Kazou-vakanties (hier heb je automatisch een voordeel via CM).
o Maximum 5 euro per dag.
 Speelpleinwerking:
o Het speelplein moet erkend zijn door de gemeente of lid zijn van de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk vzw. Een speelplein in jouw buurt vind je op
http://www.speelplein.net
o Maximum 2,5 euro per dag.
Wat te doen?
Aanvraagformulier downloaden van de site van CM en dit laten invullen door de jeugdvereniging,
school of speelpleinwerking.
Kleef altijd een gele klever op de kopie en bezorg die via één van de CM-brievenbussen.
 http://www.cm.be
 Klik op “Diensten en –voordelen”
 Doorklikken op “Vakantie en vrije tijd”
 Klik op het gewenste voordeel
Goed om te weten
Niet van toepassing voor Kazou-vakanties, omdat je als CM-lid voor deze vakanties al een
voordeel geniet.
CM heeft ook een tegemoetkoming voor sportactiviteiten.
Meer info:
 Filiaal Schoten:

Gelmelenstraat 103
2900 Schoten
03/680.23.90
http://www.cm.be

2. Socialistische mutualiteit:
Wat?
De socialistische mutualiteit komt tegemoet in de kosten voor lidgelden van jeugdverenigingen of
speelplein- of andere vakantiewerking en monitorcursussen, in totaal tot 100 euro per persoon
per jaar.
Voorwaarden
 Lid zijn van de mutualiteit en de bijdrage betaald hebben.
 Lidgeld jeugdvereniging:
o Aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse jeugdbeweging.
o Maximaal 20 euro per jaar.
 Speelplein- of andere vakantiewerking:
o 5 euro per verblijfsdag.
o Maximaal 100 euro per jaar.
 Monitorcursus:
o Maximaal 20 euro per jaar.
Wat te doen?
Aanvraagformulier downloaden van de site en laten invullen door de organisatie.
Bezorg het formulier aan het ziekenfonds.
 http://www.devoorzorg.be
 Klik op “Voordelen & advies”  “Terugbetalingen en ledenvoordelen”;
 Doorklikken op “Vrije tijd”  “Jongerenvoordelen”;
 Klik op het gewenste voordeel.
Goed om te weten
Dagopvang door particulieren of in crèches komt niet in aanmerking.
Meer info:
 Filiaal Schoten:

Churchilllaan 53
2900 Schoten
03/658.12.30
http://www.devoorzorg.be

3. Onafhankelijke mutualiteit:
Wat?
De onafhankelijke mutualiteit komt tegemoet in de kosten voor lidgelden van jeugdverenigingen,
vakantiekampen van jeugdverenigingen & speelpleinwerking.
Voorwaarden
 Lid zijn van de mutualiteit en de bijdrage betaald hebben.
 Lidgeld jeugdvereniging:
o Lid zijn van een erkende jeugdvereniging.
o Geen leeftijdsbeperking.
o Maximaal 20 euro per kalenderjaar.

 Vakantiekampen & speelpleinwerking:
o Tegemoetkoming voor jongeren tot en met 18 jaar.
o Tegemoetkomingen kunnen pas betaald worden nadat het kamp of de
speelpleinwerking effectief plaats heeft gehad.
o Vakantiekamp tot maximaal 5 euro per dag, maximum 20 dagen.
o Speelpleinwerking tot 3 euro per dag, maximum 20 dagen.
o Je kan het maximum aantal dagen spreiden over meerdere periodes per
kalenderjaar. Je kan echter geen dagen overdragen naar volgende kalenderjaar.
Wat te doen?
Laat het attest voor tegemoetkoming lidgeld of het attest voor tegemoetkoming jeugdactiviteiten
invullen door de organisatie en bezorg het aan uw ziekenfonds.
OF
 Lidgeld jeugdvereniging:
o Bezorg een betalingsbewijs met daarop: betalingsdatum, periode, bedrag,
jeugdbeweging, stempel of contactgegevens van de jeugdbeweging.
 Vakantiekampen & speelpleinwerking:
o Bezorg een factuur, betaalbewijs of fiscaal attest waarop volgende zaken staan:
naam van het kind, naam van de organisatie, datum(s) van de activiteit, type van de
activiteit en betaald bedrag.
 http://www.oz.be
 Klik op “Vakantie”  “Voordelen OZ vakantie”
 Klik dan links op het gewenste voordeel.
Goed om te weten
Voor deze tussenkomsten is er vanaf 1 januari 2018 een franchise van € 10 per kind per
kalenderjaar. Concreet betekent dit dat de eerste € 10 tussenkomst niet uitbetaald wordt.
Meer info:
 Filiaal Schoten:

Paalstraat 125
2900 Schoten
078/15.30.93
http://www.oz.be

4. Liberale mutualiteit:
Wat?
De liberale mutualiteit komt tegemoet in de kosten voor jeugdvakanties en speelpleinwerking.
Voorwaarden
 Voor kinderen van 2 tot en met 18 jaar.
 Jeugdvakanties:
o Kamp is tijdens de zomervakantie.
o 2 euro per overnachting, maximum 10 overnachtingen of 20 euro per jaar.
o Georganiseerd door een erkende vereniging.
 Speelpleinwerking:
o Tegemoetkoming van 1,2 euro per dag, maximum 20 dagen per jaar.

Wat te doen?
Laat het aanvraagformulier voor jeugdvakanties of speelpleinwerking invullen door de organisatie
en bezorg het aan uw ziekenfonds.






http://www.lm.be
Klik op “LM Antwerpen”
Klik op “Voordelen en diensten”
Doorklikken op “Kinderen en jongeren”
Klik links op het gewenste voordeel.

Meer info:
 Filiaal Schoten:

Verbertstraat 19
2900 Schoten
03/658.39.48
http://www.lm.be

5. Vlaamse en neutrale mutualiteit:
Wat?
Het Vlaamse en neutrale ziekenfonds komt tegemoet in de kosten voor jeugdkampen of
speelpleinwerking en lidgelden jeugdvereniging, tot 120 euro per kalenderjaar.
Voorwaarden
 Voor leden van het VNZ tot en met 18 jaar.
 Jeugdkampen & speelpleinwerking:
o 5 euro per dag of overnachting
 Lidgeld jeugdvereniging;
o Lid zijn van een erkende jeugdvereniging.
o Forfaitair bedrag tot 30 euro.
Wat te doen?
Laat het aanvraagformulier invullen door de organisatie en bezorg het aan uw ziekenfonds.
OF
Bezorg een deelnamebewijs van de organisatie aan uw ziekenfonds.
 http://www.vnz.be
 Klik op “Voordelen & terugbetalingen”
 Doorklikken op “Kampvergoeding”
Meer info:
 Postbus Schoten:

Theo van Cauwenberghslei 87
2900 Schoten
http://www.vnz.be

