
CM-SPORTKORTING 

2011

30 euro 
tot 30 jaar 

15 euro 
vanaf 31 jaar

Naam club of centrum:

Adres:

Postcode:   Gemeente:

Naam verantwoordelijke:

Tel.:

Inschrijvings-, deelname- of abonnementsgeld:                           ,        euro

Voor de periode van                  tot en met 

Omschrijving sportactiviteit:

Aanvraag voor het kalenderjaar:

Voornaam:

Naam:

Rijksregisternummer:

Kleef hier de gele klever 
van de persoon die sport
of vul hiernaast zijn/haar voornaam, 
naam en rijksregisternummer in.

Kies uw sportkorting*:      * zie detailinformatie op keerzijde/blad 2

Laat dit invullen door uw sportclub, onderwijsinstelling,  
vakantiewerking, sportcentrum of fitnesscentrum:

Van 0 tot 17 jaar
 Openluchtklassen (bos-, plattelands-, sneeuwklassen)

 Speelpleinwerking

 Vakantie- of sportkamp

 Sportclub of fitness

Van 18 tot 30 jaar
 Sportclub of fitness

Vanaf 31 jaar
 Sportclub of fitness

15 euro*
 CM-code 997931

30 euro       
CM-code 997905

30 euro
 CM-code 998362

15 euro
 CM-code 998502

Datum:  

Handtekening verantwoordelijke: 

Zet een stempel van de organisatie 
of vul naam en adres in.

* Dit formulier is enkel geldig voor leden van CM Midden-Vlaanderen
* Leden met omniostatuut of verhoogde tegemoetkoming krijgen tot maximum 30 euro per kalenderjaar



CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17, 9000 Gent         www.cm.be

Tot en met het kalenderjaar waarin de sporter 17 jaar wordt,  
voorziet CM onderstaande spel- en sportvoordelen:

Tegemoetkoming voor Openluchtklassen met minimum 1 overnachting georganiseerd  
door een onderwijsinstelling erkend door het Ministerie van Onderwijs. 

Tegemoetkoming voor Speelpleinwerking ingericht door een door het Ministerie van de  
Vlaamse Gemeenschap (Afdeling Jeugd en Sport) erkende speelpleinwerking. 

Tegemoetkoming voor Vakantiekampen georganiseerd door een jeugdbeweging  
erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Tegemoetkoming in de deelnemingskost, inschrijvings- of abonnementgeld voor een  
sport georganiseerd door een sportclub, sportcentrum of fitnesscentrum erkend door CM.

De spel- en sportvoordelen voor jongeren tot en met het jaar waarin men 17 jaar wordt is cumuleerbaar tot maximum 30 euro per kalenderjaar.

Vanaf het kalenderjaar waarin de sporter 18 jaar wordt t.e.m. het kalenderjaar 
waarin de sporter 30 jaar wordt, voorziet CM onderstaand sportvoordeel:

Tegemoetkoming in de deelnemingskost, inschrijvings- of abonnementgeld voor een  
sport georganiseerd door een sportclub, sportcentrum of fitnesscentrum erkend door CM.

Vanaf het kalenderjaar waarin de sporter 31 jaar wordt,  
voorziet CM onderstaand sportvoordeel:

Tegemoetkoming in de deelnemingskost, inschrijvings- of abonnementgeld voor een  
sport georganiseerd door een sportclub, sportcentrum of fitnesscentrum erkend door CM.

15 euro
 CM-code 997931

30 euro
 CM-code 997905

30 euro
 CM-code 998362

15  euro
CM-code 998502

Bezorg dit formulier gratis via een CM-brievenbus 
of stuur het in een gefrankeerde enveloppe naar: 

CM-direct, Martelaarslaan 17, 9000 Gent

Extra formulieren nodig? 
Download ze op www.cm.be > CM-Selfservice 
of vraag een formulier in een CM-kantoor.

•	 U mag niet betaald worden om te sporten. 
•	 De sportclub of fitnesscentrum worden erkend door het ziekenfonds als zij zijn aangesloten bij:

 – een door BLOSO erkende federatie en/of
 – een gemeentelijke sportraad en/of
 – de FitnessOrganisatie & De Belgische Beroepsvereniging voor de fitness- en wellnessindustrie en/of
 – de Gezinssportfederatie van de Gezinsbond.

•	 De tegemoetkoming wordt beperkt tot het effectief betaalde inschrijvings-, deelname- of abonnementsgeld.
•	 Als u meerdere inschrijvings-, deelname- of abonnementsgelden betaalt, blijft de tegemoetkoming beperkt tot maxi-

maal 30 EUR (tot 30 jaar) of tot 15 euro (vanaf 31 jaar) per CM-lid per kalenderjaar.

Voorwaarden

Uw voordeel: detailinformatie

0 - 17 jaar

18 - 30  jaar

Vanaf 31 jaar


