Boom, 07/09/2021

Beste ouder , voogd
U ontvangt deze brief omdat uw zoon of dochter zich kan inschrijven voor een activiteit van
de jeugdbeweging. Omdat we elk kind de kans willen geven krijgen om deel te nemen biedt
het gemeentebestuur van Boom een tussenkomst in de kosten aan.

Voor wie ?
De tussenkomst wordt betaald voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die in onze
gemeente Boom gedomicilieerd zijn en wonen in een gezin dat aan één van de volgende
voorwaarden voldoet:
Het gezin :
✓ ontvangt leefloon
✓ heeft budgetbeheer , budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling
✓ ontvangt verhoogde kinderbijslag /een verhoogde tegemoetkoming bij de
mutualiteit.
Voor welke activiteiten?
Deze tussenkomst kan worden aangevraagd voor lidgeld en voor het inschrijvingsgeld voor
kampen en weekends.
Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
De tussenkomst bedraagt 80 % van de gemaakte kosten. Per schooljaar kunnen we per kind
een maximumbedrag van 200 euro toekennen.
Voorbeeld : Stel je kind is lid bij een jeugdvereniging. Het lidgeld bedraagt bijvoorbeeld 30 euro. Het
weekend kost 60 euro en het kamp kost 110 euro. Het gemeentebestuur zal dan 24 euro van het
lidgeld betalen, 48 euro van het weekend en 88 euro van het kamp. Samen is dit 160 euro.

Hoe kan je dit praktisch regelen?
Om deze tussenkomsten te krijgen, kan u een afspraak maken bij de sociale dienst van
Boom. De sociale dienst zal nakijken of je op deze tussenkomst recht hebt. Volgende
documenten zijn nodig om je aanvraag te doen:
✓ Bewijs dat je aan de voorwaarden voldoet.
✓ Factuur activiteit.
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Als je aanvraag is goedgekeurd dan betaalt de sociale dienst 80 % van het bedrag
rechtstreeks aan de jeugdbeweging. U betaalt dan de resterende 20 % rechtstreeks aan de
jeugdbeweging. U kan er ook voor kiezen om het volledige bedrag aan de jeugdbeweging te
betalen en ons het betalingsbewijs voor te leggen. Wij betalen je dan 80% van de gemaakte
kosten terug. Heeft u nog vragen of wil u een afspraak maken? Neem dan contact op met de
sociale dienst van de gemeente Boom.
E-mail : Socialedienst@boom.be
Telefoonnummer : 03 880 58 32
Wij vinden het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om van het jeugdbewegingsleven te
genieten en staan u daarvoor heel graag te woord.
Met hartelijke groeten
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