
 

 

  1 / 1 Sporting A 
 

Aanvraagformulier vrijetijdstoelage sport. 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sporting A op het telefoonnummer: 03 270 31 30,  

op het e-mailadres: ondersteuning.lidgeld@stad.antwerpen.be of op de website www.antwerpen.be/teamvrijetijd 

 
De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor 

de verwerking van de aanvragen in het kader van het ‘Reglement ondersteuning lidgeld sport- en beweegaanbieders’. Uw gegevens worden 

niet doorgegeven aan derden en zullen niet langer bewaard worden dan nodig is. Ingevolge de wet verwerking persoonsgegevens van 8 
december 1992 hebt u een recht van mededeling, verbetering of verwijdering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact 

op te nemen met bovenstaande dienst. 

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER IN DRUKLETTERS 

 

Plak hier het kleefbriefje van de mutualiteit van diegene waarvoor je deze aanvraag indient. !Enkel VT-statuut! 

 A-kaart nummer:…………………………………. 

 

Gsm- of telefoonnummer:   .....................................................................................................................  

E-mailadres:  ..........................................................................................................................................  

Rekeningnummer IBAN + Naam eigenaar: BE ......................................................................................  

 

OCMW-klant, dan kan u bij het OCMW tot 200 euro ondersteuning krijgen: (Kruis aan JA of NEE) 

Ja:  ☐  U wordt gecontacteerd.  
Ik geef hierbij mijn toestemming aan Sporting A om bij dienst Vrije Tijd van OCMW Antwerpen 

informatie/gegevens op te vragen uit mijn klantdossier over financiële tegemoetkomingen in 

functie van vrijetijdsparticipatie. 

Naam OCMW-dienst: .........................................................................................................  

Naam maatschappelijk werker/begeleider: .........................................................................  

Nee:  ☐ 

 

Ik voeg het bewijs van betaling (overschrijving of kwitantie aanbieder) in bijlage toe. 

Ik verklaar op eer dat alle gegevens correct zijn ingevuld.  

 

Handtekening + datum 

 

 

 

 

IN TE VULLEN DOOR DE SPORTAANBIEDER 

 

Naam sportvereniging/opleidingsinstantie: ..................................  Beoefende sport: ..............................  

Contactpersoon: ............................................................................  Functie: ............................................  

Gsm: .............................................................................................  E-mailadres: .....................................  

 

Totaal bedrag lidgeld (incl. verzekering en kledij):  ...................... euro 

Periode aansluiting: van  ................ tot ...............  

 

☐ Ik verklaar op eer dat alle gegevens correct zijn ingevuld. 

 

Handtekening + datum DIT FORMULIER MET BIJLAGES OPSTUREN NAAR: 

SPORTING A, DAMPLEIN 31, 2060 ANTWERPEN 

OF 

ONDERSTEUNING.LIDGELD@STAD.ANTWERPEN.BE 
 

mailto:ondersteuning.lidgeld@stad.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be/teamvrijetijd

