INSCHRIJVEN
Hoe kan je inschrijven om deel te nemen?
1. Je neemt contact op met de maatschappelijk werker van de
sociale dienst, bij voorkeur voordat je deelneemt aan een
activiteit.
2. De maatschappelijk werker bekijkt of een financiële
tussenkomst mogelijk is en reserveert een bepaald bedrag
voor jou of doet een gemotiveerd voorstel naar het bijzonder
comité voor de sociale dienst.
3. Je kan rekenen op een tussenkomst van het OCMW indien je
alle uitgaven van de activiteit(en) kan bewijzen. Je brengt de
facturen of kastickets zo snel mogelijk binnen.
Het OCMW is afhankelijk van gelden die zij krijgt via een
subsidiefonds. Wees er daarom snel bij!!

Heel wat MUTUALITEITEN komen ook tussen in activiteiten
en behandelingen van de gezinsleden. Vraag ernaar.

NEEM DEEL AAN HET SOCIALE EN
CULTURELE LEVEN IN EN ROND
BOORTMEERBEEK
 Willen je kinderen graag sporten, deelnemen aan vakantieactiviteiten of lid worden van een jeugdbeweging of
toneelgroep, maar heb je dit uitgesteld omdat het financieel
moeilijk is?
 Wil je jezelf graag inschrijven in één of andere vereniging
maar vind je dit moeilijk in te passen in je budget?
 Is de financiering van een schoolreis een te zware kost?
 Willen jullie als gezin een fijne uitstap maken zonder jullie
druk te maken over de financiering ervan?

 Koop je als ouder ook graag eens een leuk sinterklaascadeau
voor je kroost?

VRAGEN
Neem contact op met onze maatschappelijk werkers via het
onthaal van het OCMW: 015 51 11 65
Zitdagen sociale dienst, Heverplein 12, 3191 Boortmeerbeek:
 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9 tot 12 u
 Maandagavond: van 16 tot 19 u
 Woensdag: van 9 tot 11 u
www.ocmwboortmeerbeek.be

Verantwoordelijke uitgever: Willy Cornelis, voorzitter OCMW Boortmeerbeek

 Wil je je kinderen laten spelen met leeftijdsgenootjes tijdens
de vakantiemaanden op Ravot?

OCMW Boortmeerbeek
komt tussen in de kosten.

DOELGROEP

ACTIVITEITEN

Wie kan zich inschrijven om deel te nemen aan de
activiteiten?

Aan welke activiteiten kan je deelnemen?

 Alle inwoners van de gemeente Boortmeerbeek die verblijven
op het grondgebied van de gemeente en
 van wie het actuele inkomen gelijk is aan het leefloon of dit
bedrag met minder dan 10% overstijgt
 die in budgetbeheer en/of budgetbegeleiding zijn bij de
sociale dienst
 die een collectieve schuldenregeling hebben
 die een budgetmeter hebben voor gas en/ of elektriciteit
en in begeleiding zijn bij de sociale dienst.
 De asielzoekers die verblijven in het lokaal opvanginitiatief.
 Alle inwoners van Boortmeerbeek aan wie het OCMW één of
andere vorm van maatschappelijke dienstverlening
aanbiedt (uitgezonderd de stookolietoelage).
 Mensen met een laag inkomen die nog geen cliënt zijn bij het
OCMW kunnen een aanvraag indienen bij de sociale dienst.
De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek en
doet een gemotiveerd voorstel aan het bijzonder comité voor
de sociale dienst dat een beslissing neemt.

 Activiteiten van een sport- of socio-culturele vereniging
binnen een straal van 25 km van Boortmeerbeek: het OCMW
komt tussen in het lidgeld of inschrijvingsgeld voor max. € 50 per
persoon en de uitrusting of benodigdheden voor max. € 30 per
persoon
 Schoolactiviteiten voor lagere schoolkinderen: het OCMW komt
tussen in één schoolactiviteit naar keuze voor max. € 20 per
persoon; voorbeelden: bosklassen, abonnement, maaltijden,
drankenkaart, …
 Gezinsactiviteiten: het OCMW komt tussen in één
gezinsactiviteit naar keuze voor max. € 25 per gezinslid;
voorbeelden: pretpark, speeltuin, etentje, dierentuin, concert, …
 Activiteiten buitenschoolse kinderopvang Ravot: het OCMW
komt tussen in max. 10 opvangdagen per kind tijdens de
schoolvakanties.
 Sinterklaasactiviteit: het OCMW komt tussen in de aankoop
van een sinterklaasgeschenk voor alle kinderen t/m 18 jaar.

MINDERJARIGEN kunnen een extra tussenkomst krijgen
TUSSENKOMST
Hoeveel bedraagt de tussenkomst van het OCMW?
Het OCMW komt tussen voor maximum € 100 per persoon en
voor nooit meer dan de werkelijke kost van de activiteit.

voor onderwijsondersteuning, psychologische en (para)medische
ondersteuning.

