Beste (toekomstige) toeleider,
Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-,
sport-, of cultuurvereniging.
Veel mensen vallen hierdoor uit de boot en kunnen moeilijk of niet deelnemen aan leuke activiteiten
in Zottegem.
Het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (OCMW Zottegem, JAC Zottegem en de vrijetijdsdiensten van
Zottegem) werkt daarom het systeem van de MIA(Mensen In Armoede)-korting uit.
Voor wie?
De MIA-korting is in het leven geroepen om inwoners van Zottegem met een bescheiden inkomen aan
te moedigen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.
1. Alle inwoners met een RVV-statuut
2. Personen die via een erkende toeleider hun weg hebben gevonden naar het vrijetijdsaanbod in
Zottegem.
Wat ?
Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50%
1. Op de gangbare tarieven binnen de Jeugd-, Sportdienst en CC Zoetegem.
2. Deelname aan het Zottegemse verenigingsleven:
a. bestaande uit lidgelden, inschrijvingsgelden (max € 300/per jaar/per persoon)
b. materialen nodig voor het deelnemen aan het vrijetijdsaanbod naar keuze.
(MAX € 150/per jaar/per persoon)
Hoe?
1. Aanvraag korting binnen de vrijetijdsdiensten Zottegem
Om de korting te verkrijgen op de gangbare tarieven binnen jeugd-, sportdienst en CC Zoetegem kan
de persoon met een RVV-statuut zelf contact opnemen met het JAC of de vrijetijdsdiensten.
2. Aanvraag korting binnen de Zottegem verenigingen
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn we op zoek naar toeleiders. Dit kan iedereen zijn die

zich, vanuit zijn sterke verankering in het verenigingsleven, de vrijetijdssector, het onderwijs,
de sociale diensten,… wil engageren om mensen in armoede (MIA) de weg te wijzen naar het
vrijetijdsaanbod en hen wil informeren over de MIA-korting.
(zie bijlage 2: Charter toeleiders)
Hoe het systeem van MIA-korting werkt en hoe de aanvraag voor de terugbetaling van het
lid/inschrijvingsgeld of materiaal en kledij te doen, vindt u terug in bijlage 1: stappenplan.
De volledige bundel is te downloaden op de website Jong in Zottegem - onderdeel MIA
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Inhoudstabel
In deze map kan je alle nodige informatie terugvinden over de MIA-korting alsook de nodige
formulieren voor het aanvragen van de tegemoetkoming. Hieronder kan je een overzicht van de
verschillende bijlagen terugvinden, telkens met een kort woordje uitleg over de inhoud.
Deze map bevat 5 bijlagen:
1. Stappenplan
Dit is een overzichtelijk plan waarin stap voor stap uitgelegd wordt hoe je toeleider kan worden
en hoe tegemoetkomingen kunnen worden aangevraagd.
2. Charter voor toeleiders
Indien je toeleider wil worden, is het verplicht dit charter in te vullen. Hierin vind u ook terug
wie toeleider kan worden, hoe je toeleider kan worden en wat er van u verwacht wordt als
toeleider.
3. Aanvraagformulier
Via dit formulier kan door de toeleider een tegemoetkoming worden aangevraagd voor
iemand die recht heeft op de MIA-korting.
4. Reglement MIA-project
In dit reglement kan je alle informatie terugvinden over het MIA-project.
5. Contactgegevens
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BIJLAGE 1: STAPPENPLAN: Aanvraag korting Zottegemse verenigingen
Hoe de aanvraag voor de terugbetaling van lid- of inschrijvingsgeld gebeurt, kan je terugvinden in dit
stappenplan.

Het stappenplan splitst zich op in twee delen:

In het Stappenplan 1 kan je de stappen terugvinden die je moet volgen als een persoon in jouw
vereniging gebruik wil maken van de MIA-korting op lid- en inschrijvingsgeld. Dit deel wordt
opnieuw ingedeeld in twee vragen.



-

Vraag 1 gaat over of je al dan niet toeleider bent. Het aantal te volgen stappen hangt af
van je antwoord op deze vraag.
Vraag 2 gaat over of de persoon die gebruik wil maken van de MIA-korting beschikt over
een RVV-statuut. Ook hierbij is het aantal te volgen stappen afhankelijk van je antwoord
op deze vraag.

In het Stappenplan 2 kan je de stappen terugvinden die je moet volgen indien een persoon in
jouw vereniging gebruik wil maken van de MIA-korting op materiaal of kledij. Ook dit deel wordt
opgesplitst in twee vragen



Vraag 1 gaat over of je al dan niet toeleider bent. Het aantal te volgen stappen hangt af
van uw antwoord op deze vraag.
Vraag 2 gaat over of de persoon die gebruik wil maken van de MIA-korting beschikt over
een RVV-statuut. Ook hierbij is het aantal te volgen stappen afhankelijk van uw
antwoord op deze vraag.

Bijlage 1: Stappenplan

-

BIJLAGE 2: CHARTER TOELEIDERS
Wie kan toeleider worden?
Iedereen die zich, vanuit zijn sterke verankering in het verenigingsleven, de vrijetijdssector, het
onderwijs, de sociale diensten,… wil engageren om mensen in armoede (MIA) de weg te wijzen naar het
vrijetijdsaanbod en hen wil informeren over de MIA-korting.

Hoe wordt u toeleider?
Wie zich als toeleider wil engageren, kan bij de leden van het Netwerk terecht voor meer informatie.
De kandidaat toeleider bezorgt een ingevuld en ondertekend formulier “charter toeleiders” aan een van
de leden van het Netwerk. Na aanvaarding van de kandidatuur door het Netwerk, wordt de toeleider
hiervan in kennis gesteld en opgenomen in de lijst van de erkende toeleiders.

Wat wordt er van een toeleider verwacht?

-

Aanwezigheid op vormingen en/of vergaderingen georganiseerd door het Netwerk
(max. 2 maal per jaar);
Open communicatie tussen toeleider en het Netwerk Vrijetijdsparticipatie;
Naar eer en geweten handelen bij het toeleiden van mensen in armoede;
Bij problemen contact opnemen met Jasper De Gussem (JAC) (zie contactgegevens)

Elk misbruik van de MIA korting zal tot gevolg hebben dat de toeleider definitief van de lijst wordt
gehaald.

Bijlage 2: Charter Toeleiders

Van de toeleider wordt een engagement verwacht naar het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie onder
de vorm van:

CHARTER VOOR TOELEIDERS

Gegevens toeleiders (max. 2 per vereniging)
Naam toeleider:

………………………………………………………

Adres toeleider:

………………………………………………………
………………………………………………………

Naam vereniging:

………………………………………………………

Adres vereniging:

………………………………………………………
………………………………………………………

Rijksregisternummer:

………………………………………………………

E-mail:

………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………

Rekeningnummer vereniging: ………………………………………………………
Soort vereniging
o Jeugdvereniging
o Sportvereniging
o Cultuurvereniging
o Andere: …………

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………………
verantwoordelijk voor………………………………………………………………(vereniging) verklaar hierbij, met de
ondertekening van dit charter, naar eer en geweten als toeleider op te treden voor het Lokaal
Netwerk Vrijetijdsparticipatie van de stad Zottegem.
Datum

Handtekening

.. / .. / ….
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BIJLAGE 3: AANVRAAGFORMULIER TERUGBETALING MIA
In deze bijlage kan je het aanvraagformulier voor de terugbetaling van lid- en inschrijvingsgeld of van
materiaal en kledij terugvinden.

Ook hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen wie beschikt over een RVV-statuut en wie toegeleid
is naar de MIA-korting.

-

Voor de personen die beschikken over het RVV-statuut volstaat het om een klever van de
mutualiteit aan het aanvraagformulier toe te voegen.
Indien de persoon niet over een RVV-statuut beschikt, dient de toeleider te motiveren waarom
deze persoon wel in aanmerking komt.

De terugbetaling bedraagt 50% van het te betalen lid- en inschrijvingsgeld of materiaal en kledij:
-

Met een maximum van € 300/per jaar/per persoon bij lidgelden en inschrijvingsgelden.
En een maximum van € 150/per jaar/ per persoon bij aankoop van materiaal en kledij.

De toeleider moet ook steeds motiveren waarom de aanvrager het materiaal nodig heeft.

Bij het aanvraagformulier moeten ook steeds de volgende documenten worden toegevoegd:
-

Betalingsbewijs van het inschrijvings- of lidgeld
Betalingsbewijs van de aankoop van materiaal en kledij

Van zodra dit goedgekeurd wordt en we het betaalbewijs in ons bezit hebben, wordt de korting
teruggestort op de rekening van de vereniging. De toeleider wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Bijlage 3: Aanvraagformulier terugbetaling

-

AANVRAAGFORMULIER TERUGBETALING MIA – MENSEN IN ARMOEDE

Gegevens aanvrager (MIA)

(in te vullen door de toeleider samen met aanvrager)

Naam aanvrager:

………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………
………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………

Rijksregisternummer:

………………………………………………………

RVV-statuut (vroeger OMNIO):

ja

nee

Indien ja, bevestig hieronder een gele klever van de mutualiteit:

Kleef hier

Is de aanvrager niet in het bezit van een RVV-statuut motiveer hier waarom deze persoon volgens u
wel in aanmerking komt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bijlage 3 - 1

Gegevens toeleider

(in te vullen door de toeleider)

Naam toeleider:

………………………………………………………

Naam vereniging:

………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………
………………………………………………………

E-mail:

………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………

Gegevens terugbetaling

(in te vullen door de toeleider)

Soort vereniging
o Jeugdvereniging
o Sportvereniging
o Cultuurvereniging
o Andere: …………
Kruis aan wat van toepassing is.
o
o
o
o
o

Korting op lidgeld
Korting op materiaal
Korting op kleding
Korting op kampinschrijving
Korting op activiteit

Kostprijs inschrijving:

………………………………………………………

Kostprijs materiaal:

………………………………………………………

Totale kostprijs:

………………………………………………………

Bedrag terugbetaling (max 50%):

………………………………………………………

Rekeningnummer vereniging:

………………………………………………………

Max. 50% van het lidgeld, max 300 euro/jaar.
Max. 50% van totaal materiaal, max 150 euro/jaar.
De terugbetaling van de korting wordt enkel gedaan op de rekening van de vereniging. Er wordt geen
geld gestort aan de aanvrager zelf.
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Gegevens materiaal

(in te vullen door de toeleider)

Geef hieronder een duidelijke omschrijving van het materiaal of kleding (merk, artikelnummer,
leverancier). Motiveer waarom de aanvrager het materiaal nodig heeft.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Verklaring
Ik, ………………………………………………(naam toeleider), verklaar hierbij op eer en geweten dat deze
aanvraag oprecht is.
Datum:

.. / .. / ….

Handtekening toeleider:

In te vullen door het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Ontvangen door:……………………… op datum

.. / .. / ….

Handtekening:

Bezorg dit aanvraagformulier met toevoeging van volgende documenten:
- betalingsbewijs van het inschrijvings- of lidgeld;
- betalingsbewijs van de aankoop van bijkomende materialen of kledij
aan een lid van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie.
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UIT IN ZOTTEGEM – IEDEREEN DOET MEE
REGLEMENT MIA-KORTING ZOTTEGEMSE STADSDIENSTEN

De Zottegemse stadsdiensten proberen hun prijzen voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten laag te
houden, maar toch kan dit voor sommigen nog teveel zijn. Daarom gaat het Lokaal Netwerk
Vrijetijdsparticipatie (een samenwerking tussen het OCMW, de Zottegemse vrijetijdsdiensten en JAC
Zottegem) nog een stapje verder naar een toegankelijk vrijetijdsaanbod in Zottegem voor iedereen
en lanceert de MIA-korting.
Art.1 Wat is het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie?

Art 1.2 Het netwerk bestaat uit:
Hellen Volckaert - Jeugddienst
Sam Stoelzaet - CC Zoetegem
Jo Zwaenepoel – Sportdienst
Jeanine Bellens - Sociaal Huis
Sofie Hoebeke - Sociaal Huis
Jasper De Gussem - JAC Zottegem
Art. 2 Wat is de MIA-korting?
Art.2.1 De MIA-korting is een korting die op het bestaande vrijetijdsaanbod in Zottegem wordt
toegekend aan mensen in armoede (MIA).
Art.2.2 Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50% op de gangbare
tarieven binnen de Jeugd- en Sportdienst en CC Zoetegem.
Art.2.3 Bovendien kunnen mensen in armoede via het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie een
korting tot 50% krijgen bij deelname aan het Zottegemse verenigingsleven, bestaande uit lidgelden,
inschrijvingsgelden alsook materialen nodig voor het deelnemen aan het vrijetijdsaanbod naar
keuze.
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Bijlage 4: Reglement MIA-korting

Art 1.1 Dit is een samenwerking tussen de verschillende vrijetijdsdiensten van Stad Zottegem, het
OCMW en het JAC Zottegem.
Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie tracht vrijetijdsactiviteiten toegankelijk te maken voor iedereen in
Zottegem.

Art. 3 Wie heeft recht op de MIA-korting?
Art.3.1 Inwoners van Zottegem met een RVV-statuut (vroeger OMNIO).
Op vertoon van een klever van het ziekenfonds met een code die eindigt op 1 (XX1/XXX).

Art.3.2 Inwoners van Zottegem zonder RVV-statuut (vroeger OMNIO).
Mensen die doorverwezen worden door een, door het Lokaal Netwerk erkende, toeleider (via lokale
vereniging, school, CLB, sociale diensten,…).
Art. 4 Hoe verloopt de aanvraag voor personen met RVV-Statuut?
Art. 4.1 De aanvrager heeft het RVV-statuut en wenst deel te nemen aan de activiteiten van de
stedelijke vrijetijdsdiensten.
Op vertoon van een klever van het ziekenfonds worden de gangbare tarieven met 50% korting
toegekend. Voor het aanbod CC Zoetegem gebeurt dit aan de Uitbalie, voor jeugdactiviteiten bij de
Jeugddienst en voor sportactiviteiten bij de Sportdienst.
Art. 4.2 De aanvrager met RVV-statuut wenst aan te sluiten bij het verenigingsleven.
Art. 4.2.1 Korting op lid- of inschrijvingsgeld.
De aanvrager heeft recht op een MIA-korting van 50% op het lid- of inschrijvingsgeld. De aanvrager
betaalt zelf eerst 50 % aan de vereniging, de resterende 50 % wordt door het Lokaal Netwerk betaald
aan de vereniging. De vereniging bezorgt hiervoor het aanvraagformulier Terugbetaling MIA aan het
netwerk. De korting bedraagt maximum 300 euro per jaar/per persoon. Bij het ingevulde formulier
moet steeds het betalingsbewijs worden bijgevoegd.
Art. 4.2.2 Korting op aankoop van bijkomend materiaal
(uniform, sportkledij, tekenmateriaal, ...).
De aanvrager met RVV-statuut heeft recht op de MIA-korting op het effectief betaalde bedrag voor
bijkomend materiaal. De vereniging bezorgt het Netwerk het aanvraagformulier Terugbetaling MIA,
plus toevoeging van het betalingsbewijs van de gemaakte kosten. Na goedkeuring van de aanvraag
stort het Netwerk de 50% aan de vereniging en dit met een maximum van 150 euro per jaar/per
persoon.
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Art. 5 Hoe verloopt de aanvraag voor personen zonder RVV statuut?
Een door het Lokaal Netwerk erkende toeleider kan, als verantwoordelijke van zijn vereniging of
dienst, de MIA-korting aanvragen op basis van een motivatie gericht naar een van de leden van het
Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (zie contactgegevens, art 8). Er zal telefonisch contact worden
opgenomen door een lid van het netwerk met de toeleider om na te gaan of de aanvraag authentiek
is.
Na goedkeuring van de aanvraag door het Lokaal Netwerk worden de toeleider en de aanvrager in
kennis gesteld van de beslissing.
De goedkeuring gebeurt door een lid van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Mits twijfel wordt dit
besproken op een vergadering van het Netwerk.
Art. 5.1 De aanvrager heeft geen RVV-statuut en neemt deel aan de activiteiten van de stedelijke
vrijetijdsdiensten.
Mits goedkeuring wordt 50% korting direct toegepast op alle activiteiten van de vrijetijdsdiensten.
Art. 5.2 De aanvrager heeft geen RVV-statuut en wenst aan te sluiten bij het verenigingsleven.
Art 5.2.1 Korting op lid- of inschrijvingsgeld.
De aanvrager heeft recht op een MIA-korting van 50% op het lid- of inschrijvingsgeld . De aanvrager
betaalt zelf eerst 50% aan de vereniging, de resterende 50 % worden door het Lokaal Netwerk
betaald aan de vereniging. De vereniging bezorgt hiervoor het ingevulde aanvraagformulier
Terugbetaling MIA aan het Netwerk. De korting bedraagt maximum 300 euro per jaar/per persoon.
Art. 5.3 Korting op aankoop van bijkomend materiaal
(uniform, sportkledij, tekenmateriaal, ...).
De aanvrager heeft recht op de MIA-korting op het effectief betaalde bedrag voor bijkomend
materiaal, met een plafond van 150 euro per jaar/per persoon.
De toeleider van de vereniging bezorgt het Netwerk via het aanvraagformulier Terugbetaling MIA het
betalingsbewijs van de gemaakte kosten. Na goedkeuring stort het Netwerk de 50% aan de
vereniging en dit met een maximum van 150 euro per jaar/per persoon.
Art. 6 Toeleiders
Art. 6.1 Wie kan toeleider worden?
Iedereen die zich, vanuit zijn sterke verankering in het verenigingsleven, de vrijetijdssector, het
onderwijs, de sociale diensten, … wil engageren om mensen in armoede (MIA) de weg te wijzen naar
het vrijetijdsaanbod en hen wil informeren over de MIA-korting.
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Art. 6.2 Hoe wordt u toeleider?
Wie zich als toeleider wil engageren, kan bij de leden van het Netwerk terecht voor meer informatie.
De kandidaat toeleider bezorgt een ingevuld en ondertekend formulier Charter Toeleiders aan een
van de leden van het Netwerk. Na aanvaarding van de kandidatuur door het Netwerk, wordt de
toeleider hiervan in kennis gesteld en opgenomen in de lijst van de erkende toeleiders.

Art 6.3 Wat wordt er van een toeleider verwacht?
Iedere toeleider zal in eer en geweten en indien nodig in overleg met mensen uit zijn vakgebied,
vereniging of het Lokaal Netwerk, beslissen of de aanvraag tot tussenkomst gerechtvaardigd is.
Er wordt van de toeleiders een engagement verwacht naar het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie.
Van de toeleider wordt een engagement verwacht naar het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie
onder de vorm van:
- Aanwezigheid op vormingen en/of vergaderingen georganiseerd door het Netwerk
(max. 2 maal per jaar);
- Open communicatie tussen toeleider en het Netwerk Vrijetijdsparticipatie;
- Naar eer en geweten handelen bij het toeleiden van mensen in armoede;
- Bij problemen contact opnemen met Jasper De Gussem (JAC) (zie contactgegevens)
Elk misbruik van de MIA korting zal tot gevolg hebben dat de toeleider definitief van de lijst wordt
gehaald.
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Bijlage 5: Contactgegevens
In deze bijlage kan je de contactgegevens van de leden van het Lokaal Netwerk terugvinden. Bij elke
persoon wordt zowel hun functie, het telefoonnummer en e-mailadres vermeld.

Bijlage 5: Contactgegevens

Voor algemene vragen kan u zich steeds tot Jasper De Gussem van het JAC richten. Zit je met een
specifieke vraag gelinkt aan een deelsector van de vrijetijdssector, dan kan je steeds contact opnemen
met de bevoegde persoon die je ook in de volgende lijst kan terugvinden.

CONTACTGEGEVENS
Jasper De Gussem: JAC medewerker (JAC ZOTTEGEM)
Beislovenstraat 4 – 9620 Zottegem
0479 88 45 01 – jac.zottegem@cawoostvlaanderen.be
Sam Stoelzaet, Inge Vandermeiren: Cultuurfunctionaris (CC ZOETEGEM)
Hospitaalstraat 18 - 9620 Zottegem
09 364 64 56 - cultuurcentrum@zottegem.be
Jo Zwaenepoel: Sportfunctionaris (SPORTDIENST)
Bevegemsevijvers 1 - 9620 Zottegem
09 364 53 20 - sportdienst@zottegem.be
Hellen Volckaert: Jeugdconsulente (JEUGDDIENST)
Beislovenstraat 4 - 9620 Zottegem
09 367 91 98 - jeugddienst@zottegem.be
Sofie Hoebeke (SOCIAAL HUIS)
Deinsbekestraat 23 - 9620 Zottegem
09 364 57 16 - sociaalhuis@zottegem.be
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