
TEMSE
Stroornopatalfts

tJW KilN IVI IRKI$ËRTCI.{T

tltËil¡sì"
Jeugddienst

$N5 KTNMilR- 

/çþ
I}TJLÂGN}I

i:"MÅf L
joke.maes@temse.be

*ÅTtjþ1
15 juni 2017

TËt-*t*s[¡
03 710 12 26

CüNTACTI}üRSü*ilì
Joke Maes

Terugbetaling van inschrijvingsgeld, kamp- en weekendgeld en aankoop van een uniform voor leden van de
jeugãbewegingen aangesloten bij de gemeentelijke Jeugdraad

Beste ouders,

Het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiering van het Jeugdwerk voorziet jaarlijks een budget voor

een 
-volledige 

óf geieeltelijke terugbetaling (afhankelijk van het aantal aanvragen) van het inschrijvingsgeld, kamp- en

weekendgeid en ãankoop uniform voor bepaalde doelgroepen. Het jaarlijkse budget wordt verkregen door een Vlaamse

toelage via het Meerjarenplan en binnen de prioriteiten voor Jettgdbeleid.

Volgende personen komen in aanmerking voor deze terugbetaling:

- Gezinnen met een belastbaar netto jaarinkomen < 17 175,01 euro + 3 t79,65 euro per kind ten laste; te bewijzen

aan de hand van het meest recente aanslagbiljet van alle gezinsleden; en een bewijs van gezinssamenstelling.

- Kinderen van vluchtelingen, mits voorlegging van een bewijs van het ocMW

- OCMW-cliënten; mits voorlegging van bewijsstuk van OCMW

- Kinderen die opgevangen worden in een pleeggezin; mits voorlegging van bewijs van gezinssamenstelling

- Kinderen die in een oriëntatie- of opvangtehuis verblijven; mits voorlegging van een bewijs van de instelling

Voor het werkjaar 2Ot6-2017 wordt een terugbetaling voorzien tegen eind december 2017.

Indien u in aañmerking komt voor terugbetaling is het noodzakelijk dat u alle gevraagde documenten voor eind september

van het betreffende jaar aan de leidingsploeg van de jeugdbeweging of aan de gemeentelijke Jeugddienst bezorgd.

In overleg met de jeugdbeweging kan het inschrijvingsgeld, kamp- ett weekendgeld mogelijks voorgeschoten worden op

eenvoudig vertoon van de juiste documenten.

Heeft u nog vragen over deze toelage, aarzel dan niet om contact op te nemen met Joke Maes van de gemeentelijke

Jeugddienst via 03 710 12 26 of joke,maes@temse'be.

Wij hielden ons eraan u hiervan op de hoogte te stellen'
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