INVULDOCUMENT
TERUGBETALINGEN

Lokaal fonds
BERINGEN
Totaal bedrag uitbetaald:
Op: .…/…./202.
Door:

€……..

Dossiernr: BER2020/…

Gegevens toeleidende organisatie
Naam en organisatie
Contactgegevens

Aanvraag datum

Gegevens deelnemer aan activiteit
NAAM en GEBOORTEDATUM
deelnemer activiteit
Naam ouders/ wettelijke
vertegenwoordiger van
minderjarigen
Adres

Telefoonnummer / GSM
nummer
E-mailadres

Klevertje mutualiteit

Komt in aanmerking wegens
doorverwijzing door het lokaal
netwerk vrijetijdsparticipatie

Ja/neen

INVULDOCUMENT
TERUGBETALINGEN

Lokaal fonds
BERINGEN
1. AANVRAAG INDIVIDUELE ACTIVITEIT
Omschrijving activiteit:
Bv: voetbal, dans, gitaarles,…

Naam vereniging en adres:

Startdatum:

(de startdatum moet in het
aanvraagjaar vallen ifv goedkeuring)

Einddatum:

Totaal bedrag aanvraag :

(100%)

€
Rekeningnummer aanvrager en naam rekeninghouder:
BE_ _

____

____

____

Naam: __________________________________________
Bedrag terugbetaling:

(80% wordt terugbetaald)

€
Inschrijfbewijs ontvangen

Betaalbewijs ontvangen

AANVRAAG VERMINDERD TARIEF VRIJE TIJD BERINGEN
Ik doe een aanvraag voor verminderd tarief voor het vrijetijdsaanbod
georganiseerd door stad Beringen.

INVULDOCUMENT
TERUGBETALINGEN

Lokaal fonds
BERINGEN
Met het ondertekenen van dit formulier, verklaart de aanvrager op de hoogte te zijn
van het reglement en de procedure vrijetijdsparticipatie en hiermee akkoord te gaan.
Akkoord / niet akkoord (doorstreep wat niet past)

Dat uw persoonsgegevens verstrekt in dit aanvraagformulier door Horizont VZW/ Rap
Op Stap Limburg worden verwerkt voor administratieve doeleinden in het kader van
aanvragen tot terugbetaling in het kader van vrijetijdsparticipatie.
De
persoonsgegevens worden gebruikt door Horizont VZW/ Rap Op Stap Limburg voor de
uitvoering van deze terugbetalingen en persoonsgegevens worden gedeeld met de
partners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (*) om de aanvragen en de
werking van het lokaal loket vrijetijdsparticipatie te kunnen evalueren. Horizont VZW/
Rap Op Stap Limburg kan de persoonsgegevens dan ook enkel aan de vermelde
partners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie verstrekken voor dezelfde
doeleinden. Met die partners maakt de Horizont VZW/ Rap Op Stap Limburg ook de
nodige afspraken ter beveiliging van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens
worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze bezorgd zijn. U heeft
het recht om de gegevens in te kijken die op jou betrekking hebben, op verbetering en
aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn en op verwijdering van de
persoonsgegevens welke we van jou ontvangen hebben. Bij vragen of problemen kan
je hiervoor contact opnemen met Horizont VZW/ Rap Op Stap Limburg op het nummer
011 23 24 95 of via beringen@rapopstap.be. Indien dit niet tot een oplossing leidt,
heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid op
het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat
35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be).

(*) Partners van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie : Stad Beringen, dienst
samenleven, dienst jeugd & sport, OCMW, vzw Horizont - Rap op Stap Limburg,
buurtwerking Rimo Limburg, De Draaischijf, Open Hart, Sint-Vincentius, Het Vonkje
(Turkse Unie), Brede School de Terrilling, SAMWD Beringen, Stedelijke Bibliotheek
Beringen, Huis van het Kind Beringen, Toerisme Beringen, IN-Zetje, Kind en Taal, OC
de Link / beschut wonen, GABK Heusden-Zolder

DATUM

HANDTEKENING

