
  

  

Deze voordelen gelden voor leden van CM Zuid-West-Vlaanderen. Voor een gedetailleerde omschrijving van de rechten en plichten van de leden en CM Zuid-West-Vlaanderen 
zijn enkel de statuten rechtsgeldig. De voordelen gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

ATTEST van BETALING

Ik, (naam verantwoordelijke)

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

bevestig de betaling van ............................................... euro

voor (kruis aan)  jeugdbeweging

    jeugdvakantie

    openluchtklassen

    speelpleinwerking 

Handtekening:  

stempel van de organisatie

ATTEST van BETALING

Ik, (naam verantwoordelijke)

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

bevestig de betaling van ............................................... euro

voor (kruis aan)  jeugdbeweging

    jeugdvakantie

    openluchtklassen

    speelpleinwerking 

Handtekening:  

stempel van de organisatie

CM-Fit&Fun 2013
100 euro*

Vul de bon volledig in. Kruis de activiteit(en) aan waarvoor je een terugbetaling wenst, vul de informatie verder aan en voeg een betalingsbewijs  
(kopie rekening-uittreksel) toe. Heb je cash betaald, laat dan één van de twee kadertjes hieronder invullen door de organisator. 

 

 
* Je kan de terugbetaling voor jeugdbeweging (max. 20 euro/jaar), jeugdvakantie (max. 5 euro/dag), openluchtklassen (max. 5 euro/dag) en speelpleinwerking (max. 2,50 euro/dag) combineren tot 100 euro/jaar. 
Steek dit attest in een envelop en deponeer hem in een CM-brievenbus. CM stort de terugbetaling zo snel mogelijk op je rekening. Extra attesten krijg je in het CM-kantoor of kan je downloaden op www.cm.be

datum aanvraag:   ....  /  ....  /  2013                  handtekening

Jeugdvakantie - Openluchtklassen - Speelpleinwerking  
         (995131)                      (978250)                      (978246)
(omcirkel de activiteit waarvoor je een terugbetaling wenst)

Van ......../ ......../ 201..... tot en met ......../ ......../ 201.....
Aantal dagen: ................... dagen
Organisatie: .......................................................................
Betaald bedrag: ......................... euro
Betaald op: ........../ ........../ 201..... 

Jeugdvakantie - Openluchtklassen - Speelpleinwerking  
         (995131)                      (978250)                      (978246)
(omcirkel de activiteit waarvoor je een terugbetaling wenst)

Van ......../ ......../ 201..... tot en met ......../ ......../ 201.....
Aantal dagen: ................... dagen
Organisatie: .......................................................................
Betaald bedrag: ......................... euro
Betaald op: ........../ ........../ 201..... 

Jeugdbeweging (978235)
Organisatie: .......................................................................
Betaald bedrag: ......................... euro
Betaald op: ........../ ........../ 201..... 

Jeugdvakantie - Openluchtklassen - Speelpleinwerking  
         (995131)                      (978250)                      (978246)
(omcirkel de activiteit waarvoor je een terugbetaling wenst)

Van ......../ ......../ 201..... tot en met ......../ ......../ 201.....
Aantal dagen: ................... dagen
Organisatie: .......................................................................
Betaald bedrag: ......................... euro
Betaald op: ........../ ........../ 201..... 

kleef hier  
een gele identificatieklever 


