AANVRAAG

VRIJETIJDSFONDS
Dit formulier dient (bij voorkeur online) bezorgd te worden aan:
OCMW-Tienen
Kabbeekvest 110 bus 1 – 3300 Tienen
Jo Pallen – tel 016 80 11 40– jo.pallen@ocmw.tienen.be
Marijke Gillet – tel 016 80 11 35 – marijke.gillet@ocmw.tienen.be

Aanvragende welzijnsorganisatie/vereniging: ……………………………………………..……
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
Tel./GSM: …………………………………………………………….……………………………………………

Begunstigde: …………………………………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..
Tel./GSM: …………………………………………………………………………………………………………..

□ 50% tussenkomst in het vrijetijdsaanbod van de stad Tienen
*Eigen bijdrage van 5 euro per ticket voor avondvoorstellingen in CC De Kruisboog
*Gratis lidmaatschap in de bibliotheek
□ 50% tussenkomst bij deelname aan kampen/uitstappen/groepsvakanties van erkende Tiense
verenigingen
Naam vereniging: ……………………………………………………………………….
Contactpersoon: …………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………….……………….
Tel./GSM: …………………………………………………………………………..……….
Tussenkomst voor: ……………………………………….……………………………..
Kostprijs: ………………………………………………………………….………………...
Rekeningnummer waarop de tussenkomst gestort wordt (indien gekend):
…………………………………………………………………………………………………..
□ 50% tussenkomst in lidgelden van erkende Tiense verenigingen
Naam vereniging: ……………………………………………………………………….
Contactpersoon: …………………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………………………………….
Tel./GSM: …………………………………..……………………………………………..
Kostprijs: ……………………………………………………………………………………
Rekeningnummer waarop de tussenkomst gestort wordt (indien gekend:
…………………………………………………………………………………………………

Motivatie: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum aanvraag:
Naam en handtekening aanvragende welzijnsorganisatie/vereniging:

De begunstigde verklaart zich akkoord dat zijn persoonsgegevens doorgegeven worden aan de betrokken
diensten voor de afhandeling van deze aanvraag.
Naam en handtekening begunstigde:

Kinderen en jongeren kunnen een aanvraag indienen voor volgende tussenkomsten:
- het vrijetijdsaanbod van de jeugddienst en sportdienst;
- deelname aan kampen tijdens de vakantieperiode van een erkende Tiense jeugd-, sport- en culturele
vereniging;
- lidgelden van een erkende Tiense jeugd-, sport- en culturele vereniging.
Volwassenen kunnen een aanvraag indienen voor volgende tussenkomsten:
- het vrijetijdsaanbod van de sportdienst, cultuurdienst;
- lidgelden van een erkende Tiense sport- en culturele vereniging en bibliotheek;
- deelname aan uitstappen en groepsvakanties van erkende Tiense (senioren-)verenigingen in binnenland
en buurlanden.
Procedure:
- Aanvragen voor tussenkomsten uit het vrijetijdsfonds gebeuren via het OCMW, door welzijnsorganisaties
en/of door erkende Tiense verenigingen.
- Per kalenderjaar dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.
- 1 aanvraagformulier per tussenkomst en per persoon, meerdere aanvraagformulieren mogelijk.
- Regelingen rond groepsdeelnames gebeuren rechtstreeks bij de betreffende dienst.
- Aanvragen voor tussenkomsten voor kampen georganiseerd door de sport- en jeugddienst gelden niet als
inschrijving. Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online of aan de vrijetijdsbalie. 50% van de kostprijs
dient onmiddellijk betaald te worden.
Info vrijetijdsfonds:
Vrijetijdscentrum, Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen
Ann Cornelis - 016 80 45 42 – ann.cornelis@tienen.be

