Aanvraag tot terugbetaling inschrijvingsgeld
jeugdvereniging en sportvereniging
CM-diensten en voordelen

Identificatiegegevens CM-lid:
Naam:
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Naam van de organisatie:
Adres:

eH. \.R.0 ..... $.,'"1' .. :I~.v ...~~

r .~ ~..b.e..~.l.t.6..J. .s.~.R.~".~

Telefoonnummer of e-mailadres: .9. .~..1.1
~ar ~

lidmaatschap !St periode ~

Betaald bedrag:
Datum betaling:

aH' attest ~at

o

3..1\

c..6.~

J Il

~.n.
.

G. S:i J.8.1

deelname: .. }<?.\ ~ .. ~.~

.
.;\&

.

.

.

.9~.t9.".\.~.J,1

.

GVerhet inschrijvingsgeld voor (kruis aan):

een sportvereniging, een sportcentrum of een sportdienst (978180)
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jog- of zweminitiatie (978180)
een jeugdvereniging (978235)

Beoefendebewegingssport (indien van toepassing):
Sportfederatie (indien van toepassing):
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Gelieve d~ru9
te bezorgen via je CM-kantoor of een CM-brievenbus in je buurt. De CM-tegemoetkoming zal gestort
worden op het door CM gekende rekeningnummer.

Voorwaarden
- CM komt tot 15 euro per jaar tegemoet in de kosten van het inschrijvingsgeld voor een sportvereniging, een sportcentrum, een
sportdienst of een jog- of zwerninitiatie en tot 20 euro per jaar in de kosten van het inschrijvingsgeld voor een erkende
jeugdvereniging (cumuleerbaar tot 35 euro).
- De volledige voorwaarden vind je op www.cm.be/sport en www.cm.be~eugdvereniging. Je kan deze terugbetaling combineren met
de terugbetaling voor een kamp van een jeugdvereniging, sportkamp, openluchtklas en speelplein voor jongeren met recht op
kinderbijslag. De huidige voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2017. Voor de terugbetaling tot en met 31 december 2016 mag je
gebruik maken van dit formulier, maar kunnen andere voorwaarden voor terugbetaling gelden.
We behandelen deze gegevens confonn de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de beschenning van de persoonlijke levenssfeer. Met uitzondering van de persoonlijke medische
en sociale gegevens, kunnen deze gegevens gebruikt worden om diensten van CM en van haar deelorganisaties waarmee een samenwerkingsakkoord werd gesloten te promoten. U hebt
t"\het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en te laten verbeteren.
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