
SPORTDIENST

Departement Culturele en Recreatieve Zaken

AANVRAAGFORMULIER VAN SPORTCHEQUES - 2021
Indienen van het dossier: van 01/09/2021 tot 29/10/2021

____________________________________________________________________________________

Gegevens van de ouder of van de wettelijke vertegenwoordiger of van de 
student

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handelend als:            Ouder van*  Wetelijke vertegenwoordiger van*  
Naam van het kind / de student: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 
Voornaam van het kind / de student: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
Geboortedatum van het kind / de student: …………………………………………………………………………………………………………….
Geslacht van het kind / de student:  Vrouw*   Man*   Andere*                
Rijksregisternummer van het kind / de student: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer / gsm-nummer (van de ouder / wetelijke vertegenwoordiger of van de student): 
…………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………

      * Kruis het juiste vakje aan

Gelieve de volgende vakjes aan te kruisen:

Ο Ik verklaar kennis genomen te hebben van de toekenningsvoorwaarden en van de te bezorgen documenten
die vermeld staan op pagina 3 van dit formulier.

Ο Ondergetekende verklaart op eer dat de informatie in dit dossier correct is.

In  het  kader  van  de  toekenningsprocedure  van  de  sportcheques  verzamelen  en  verwerken  we  uw
persoonsgegevens, die uitsluitend hiervoor gebruikt zullen worden en twee jaar bewaard worden. 
Wij  stellen  tijdens  deze  periode  alles  in  het  werk  om  de  vertrouwelijkheid  en  de  veiligheid  van  uw
persoonsgegevens te verzekeren.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de gemeente Ukkel, gelegen Jean Vander
Elstplein 29, 1180 Ukkel.
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U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of uit te wissen. U kunt de
verwerking  van  uw  gegevens  ook  beperken  of  uw  instemming  intrekken.  In  dat  geval  zal  uw  dossier  niet
behandeld kunnen worden.
Voor  vragen  of  om uw rechten  uit  te  oefenen,  kunt  u  contact  opnemen met  de  verantwoordelijke  voor  de
verwerking, per e-mail via privacy@ukkel.brussels of per brief aan de gemeente Ukkel. In geval van klachten kunt
u ook beroep instellen bij de verantwoordelijke gegevensbescherming, per e-mail via dpo@ukkel.brussels.

Gedaan te ……………………………………………………………………., op …………….……………..………………………………

Handtekening                      

 

In te vullen door de sportclub

Naam van de club: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vertegenwoordigd door de voorziter / secretaris / penningmeester: …………………………………………………………………..
Aangesloten bij de federatie / liga: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres van de club: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                 .........................................................................................................................................................
Telefoonnummer van de club: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam van het kind / de student: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
Voornaam van het kind / de student: ….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
Geboortedatum van het kind / de student: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Sportactiviteit beoefend door het kind / de student: ………………………………………………………………………………………………
Periode van het lidmaatschap: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Er werd / wordt (schrappen wat niet past) een som van € ............................ ontvangen als jaarlijkse 
lidmaatschapskosten.

Gedaan te ……………………………………………………………………, op ………………………………………………………………………

Handtekening en functie van de verantwoordelijke van de club        Stempel van de sportclub (verplicht)
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Het volledige dossier moet
• Per e-mail  opgestuurd worden naar  sport@ukkel.brussels,  tussen woensdag 1 september en vrijdag

29 oktober 2021;
• Ingediend worden bij  de Sportdienst  tussen woensdag 1 september en vrijdag 29 oktober 2021 van

8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
Sportdienst van Ukkel
Beeckmanstraat 87
1180 Ukkel
Telefoon: 02/348.68.12 of 02/852.94.12; 

Aanvragen verzonden met de post zullen niet aanvaard of behandeld worden.

Elk dossier dat onvolledig is of buiten de termijn ingediend wordt, zal niet ontvankelijk zijn.

De waarde van de sportcheques bedraagt € 50, behalve indien het bedrag van het lidmaatschap / de bijdrage 
lager ligt dan € 50. In dat geval heeft de sportcheque dezelfde waarde als dit bedrag.
Ze worden toegekend in chronologische volgorde van ontvangst van de dossiers tot uitputting van het 
toegewezen budget.

Toekenningsvoorwaarden

De sportcheques worden toegekend op de volgende cumulatieve voorwaarden:

1.    6 tot 18 jaar zijn op 31 december 2021 of voltijds student van 19 tot 26 jaar zijn op 31 december 2021;
2.    Gedomicilieerd zijn in Ukkel;  
3.    Aangesloten zijn bij een sportclub die haar activiteiten in het Brussels gewest uitoefent;
4.    De ouder van de begunstigde of de wetelijke vertegenwoordiger of de student die in zijn eigen behoeften 

voorziet moet zich in een van de volgende situaties bevinden: 
 •   Ofwel het statuut verhoogde tegemoetkoming hebben;
 •   Ofwel loontrekkend zijn bij het OCMW;
 •   Ofwel inkomens hebben voor de toegang tot sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(2021), zie onderstaande tabel.

 
NETTO BELASTBAAR INKOMEN OP 01/01/2021

Aantal kinderen ten laste Toeslag per kind ten laste Gezin met 1 inkomen Gezin met 2 inkomens
0 € 26.139,25 € 29.873,47
1 € 2.240,50 € 28.379,75 € 32.113,97
2 € 4.481,00 € 30.620,25 € 34.354,47
3 € 6.721,50 € 32.860,75 € 36.594,97
4 € 8.962,00 € 35.101,25 € 38.835,47
5 € 11.202,50 € 37.341,75 € 41.075,97
6 € 13.443,00 € 39.582,25 € 43.316,47
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Te leveren documenten

De aanvraag van sportcheques moet vergezeld zijn van de volgende documenten:
1.    Het formulier, behoorlijk ingevuld door de sportclub en de ouder of de wetelijke vertegenwoordiger van

de begunstigde of de student die in zijn eigen behoeften voorziet;
2.    De kopie recto-verso van de identiteitskaart van de begunstigde;
3.    Voor studenten: het bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling;
4.    Het inkomensbewijs:

 •    Ofwel  een atest  van het ziekenfonds dat  het  statuut verhoogde tegemoetkoming aantoont  van
minstens een van de ouders of van een wetelijke vertegenwoordiger of van de student die in zijn eigen
behoeften voorziet;
 •   Ofwel een atest van het OCMW;
 •   Ofwel een kopie van het laatste kohieruitreksel - aanslagjaar 2020 voor de inkomens van 2019.
     

Per kind / student moet een formulier aan de Sportdienst bezorgd worden.
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