
Aanvraag tot terugbetaling sport 2013 
In te vullen door de sportclub, -dienst of -centrum. 
  

Identificatiegegevens CM-lid:      
 

 (Vul in of bevestig een gele klever in het vak hiernaast) 

 

 

 

 

 

 

Tel.:    E-mailadres: 

 
In te vullen door de organisatie: 
Naam van de organisatie:     ………………………………. 

Adres:       ……………………………….. 

Telefoon- of GSM-nummer:     ……………………………….. 

E-mailadres:       ……………………………….. 

Jaar van lidmaatschap of periode van deelname:  ../../2013 tot ../../2013 

Betaald bedrag:       ……………………………….. 

Datum betaling:      ../../2013 

 
Dit attest gaat over het inschrijvingsgeld voor (kruis aan a.u.b.): 
 
  een sportvereniging, een sportcentrum of een sportdienst (978180) 
  een jog- of zweminitiatie (978180) 

 
Beoefende bewegingssport: ……………………………….. 
 
Datum:  ../../2013  Handtekening & stempel:  …………………………………………………………………………………………………………. 

      (naam verantwoordelijke sportclub) 
 
Gelieve dit formulier terug te bezorgen via jouw CM-kantoor of een CM-brievenbus in je buurt. 
De CM-tegemoetkoming zal gestort worden op het door CM gekende rekeningnummer. 
 

Voorwaarden 
- Vanaf 1 januari 2013 komt CM tot 15 euro per jaar tegemoet in de kosten van het inschrijvingsgeld van een erkende sportclub, -
dienst of -centrum. 
- De sportvereniging moet aangesloten zijn bij een door BLOSO erkende sportfederatie of erkend zijn door een gemeente of 
provincie. 
- Sportdiensten en -centra van gemeenten, provincies, hogescholen en universiteiten 
- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend voor sportactiviteiten die voorkomen op de limitatieve lijst van door de MOB Diensten 
& Verrichtingen CM-Vlaanderen erkende bewegingssporten. 
- De tegemoetkoming wordt enkel toegekend aan leden die rechthebbende zijn op de betaaldatum van het inschrijvingsgeld. De 
tegemoetkoming is beperkt tot het werkelijk betaalde inschrijvingsgeld. 
- Voor meer informatie over deze terugbetaling of voor een aanvraag die betrekking heeft op een inschrijvingsgeld tot en met 31 
december 2012 kan je telefonisch contact opnemen met je ziekenfonds of langsgaan bij een kantoor in je buurt. 

 

 

We behandelen deze gegevens conform de wet van 8december 1992 met betrekking tot de bescherming 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 het recht om uw persoonsgegevens te consulteren en te laten verbeteren. 

 

 

Naam:               Voornaam: 

Straat:               Nr.:   Bus:   Index: 

Postcode:             Gemeente:    Land: 

Rijksregisternummer:         

 

 

 

(Gele klever) 


