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De Sportprikkel
van toepassing vanaf 01.01.2012

De Socialistische Mutualiteiten en Bond Moyson verzamelen en verwerken bepaalde persoonlijke gegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds (wet van 6 augustus 1990)
te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. Een van onze wettelijke doelstellingen is namelijk om de
gezondheid en het welzijn te bevorderen. Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om de overdracht
aan een derde te vragen, om je te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek naar
privacy.309@bondmoyson.be of Functionaris voor gegevensbescherming, Pres. Kennedypark 2, 8500 Kortrijk. Meer informatie vind je op www.bondmoyson.be/privacy.

VERKLARING OP EREWOORD
Naam en adres (of stempel) van de bewegingssportclub:

Naam en voornaam sportbeoefenaar
(in te vullen door verantwoordelijke)

DOSKO
BEVEREN..........................................................................................
..............

.....................................................................................................................
loketcode AV 322

IZEGEMSEAARDEWEG 38
8800
ROESELARE......................................................................................
..................

kleefvignet ziekenfonds aanbrengen

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................



Sporttak (vb. zwemmen, basket...): ..VOETBAL............................................................
 Lidmaatschapsbijdrage voor het jaar .................. : € ......225................. betaald op ......./......./.............
 Beurtenkaart voor ......... beurten: € ....................... betaald op ......./......./.............

 Aansluiting + deelnamegeld seniorensport
Bedrag: € ......................

Betaald op ......./......./.............

Aantal sessies: ............

Sporttak: ....................................................

Datum: ......./......./..............

Handtekening en naam
 voorzitter  secretaris  bestuurder  sportclub/dienst
AZIZI PATRICK SECRETARIS DOSKO
BEVEREN.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Statutaire bepaling
“Voor die leden die aangesloten zijn bij het ziekenfonds per kalenderjaar een tegemoetkoming van maximum € 15,00 in het
lidgeld of in de beurtenkaart van een vereniging, een openbaar bestuur of een onderwijsinstelling die de beoefening voorziet

van een bewegingssport die voorkomt op de lijst in bijlage bij de statuten. De terugbetaling van diverse inschrijvingsgelden
is mogelijk maar mag per kalenderjaar nooit meer bedragen dan € 15,00. De tegemoetkoming kan slechts toegekend worden
indien de betrokken personen op het ogenblik van de betaling van het betreffende deelnemingsgeld aangesloten zijn bij deze
dienst van het ziekenfonds en in regel zijn met de bijdragen.”

