Genk VV - lidgeld

Genk VV - LIDGELD
Bij het aanbieden van voetbal zijn er natuurlijk een aantal kosten verbonden. Dat een goede
jeugdwerking (veel) geld kost moeten we u niet vertellen. Uw bijdrage in deze kosten
(=lidgeld) draagt ertoe bij dat we een gedeelte van het budget reeds op voorhand kunnen
bepalen. Dit is echter onvoldoende en voor de rest hangen we af van o.a. kantine- en
sponsor inkomsten.
Het kleding pakket voor bestaande en nieuwe leden wordt jaarlijks bepaald en tijdig
meegedeeld.
In het kleding pakket zit het wedstrijdkledij waar je, helaas zonder, geen wedstrijd kan
spelen!
Betaling van het lidgeld geeft je recht op:
•
•
•

Een verzekering bij ongevallen.
Het recht deel te nemen aan trainingen.
Het recht/de plicht om ook deel te nemen aan wedstrijden waarvoor je opgeroepen wordt
door je trainer. Als blijkt dat er in een andere ploeg nood is aan spelers, kan de club je vragen
om gedurende één of meer weken voor een andere ploeg aan te treden.

Extra kosten die aangerekend worden:
•
•

Bondstaksen na transfer of heraansluiting = 12,50€
Verzendingskosten indien gedragen door de vereniging = 7,50€ per zending
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Genk VV

U6 – U13

Vanaf U15

lidgeld

235 euro

260 euro

Vanaf het 2de kind

150 euro

175 euro

voorschot

150 euro

150 euro

Opmerking:
Voorschot moet betaald zijn voor 14/04/2020
Volledig lidgeld moet volstort zijn voor 30/06/20 → NIET betaald = niet meer spelen/trainen.
Betaling van het volledig lidgeld voor 25/04/2019 geeft recht op een waardebon van 10€
voor onze eetdagen.
Betalen via overschrijving op: Genker VV - BE70 7350 3036 4725
Mededeling: Naam en voornaam speler + geboortedatum + ziekenfonds
Ieder gestort lidgeld blijft definitief eigendom van de club, zelfs wanneer de aangeslotene niet
heeft deelgenomen aan de trainingen of de wedstrijden gedurende
de totaliteit of een gedeelte van het seizoen ingevolge een onbeschikbaarheid
(ongeval, ziekte, medisch advies…), alsook indien de ouders beslissen hun kind terug te trekken
of wanneer het gaat om een disciplinaire beslissing vanwege de club.
Het lidgeld dekt de bijdrage die de club verschuldigd is aan de K.B.V.B de daar uitvloeiende
verzekeringspremie, de kosten van onderhoud van de infrastructuur, de nutsvoorzieningen, de
vergoedingen aan de trainers en scheidsrechters,
de administratiekosten enz.
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Genk VV – mogelijkheden tegemoetkoming
Hieronder krijg je wat verduidelijking over:
• Korting op je inschrijvingsgeld via de mutualiteit?
• verhoogde tegemoetkoming
• de aanbieder van het sportaanbod en het aanbod zelf
• gespreide betaling

Korting op je inschrijvingsgeld via de mutualiteit? Het kan!
Zoals iedereen wellicht weet, maar te weinig doet, kun je via de mutualiteit een korting
krijgen op het inschrijvingsgeld dat je de club betaalde.
Het bedrag dat je terug kunt krijgen varieert volgens ziekenfonds.
Hier kun je de verschillende formulieren van de verschillende mutualiteiten downloaden en
invullen
•
•
•
•
•
•

Christelijke Mutualiteit
Partena Ziekenfonds
Liberale Mutualiteit
Socialistisch Ziekenfonds
Onafhankelijk Ziekenfonds
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
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Speciaal voor kinderen en jongeren (tot 26 jaar) wordt er een financiële tussenkomst van 50%
voorzien voor het niet-stedelijk lokaal vrijetijdsaanbod mits voldaan wordt aan onderstaande
voorwaarden:
•
•
•

•
•
•

Enkel Genkenaren komen in aanmerking
De kinderen en jongeren (tot 26 jaar) hebben het statuut Verhoogde
Tegemoetkoming* (dus enkele kinderen -26 jaar die onder dit statuut vallen, het
nummer op het gele klevertje van het ziekenfonds eindigt dan op een “1”)
Het gaat enkel om activiteiten die op een duurzame wijze deelname aan vrije tijd
garanderen. Dus geen occasionele of ad hoc activiteiten, wel lidmaatschappen en
inschrijvingsgelden van cursussen, kampen,… van bijv. sportverenigingen,
jeugd/cultuurverenigingen (dus het aanbod van de sportverenigingen die aangesloten
zijn bij de sportraad, komen in aanmerking)
De tussenkomst is enkel mogelijk voor activiteiten in de vrije tijd, dus geen onderwijs
(schoolreizen,…)
Het commerciële aanbod wordt uitgesloten (vb. fitnessclubs kunnen hun leden geen
vermindering van hun lidgeld of fitnessabonnement of wekelijkse lessen in de fitness
laten ontvangen via Rap Op Stap)
De tussenkomst is beperkt tot € 300/jaar/pp

verhoogde tegemoetkoming
Hieronder krijg je wat meer uitleg toe over Verhoogde Tegemoetkoming
(afkomstig van de website van de Federale
Overheidsdienst: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financieletoegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-betere-vergoeding-medischekosten.aspx). Zoals je kan lezen gaat het altijd om personen die geen of een laag inkomen
hebben, en hierdoor van financiële voordelen kunnen genieten. De personen die hier recht
op hebben zijn hier altijd van op de hoogte en weten dus onmiddellijk dat de korting van 50%
voor hun bedoeld is. Belangrijk voor hen is wel dat ze weten dat dit voordeel (50% korting op
lidgeld van een sportclub) bestaat en dat Rap Op Stap de instantie is die voor de terugbetaling
zal zorgen.
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Verhoogde tegemoetkoming: betere vergoeding van medische kosten
Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie,
enz. goedkoper. In bepaalde gevallen hebt u daarop automatisch recht. In andere gevallen
moet u daarvoor bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen.
Op deze pagina:
•

Geniet u een sociale uitkering? Dan hebt u automatisch recht op de verhoogde
tegemoetkoming.

•

Geniet u geen van die sociale uitkeringen? Dien dan een aanvraag in bij uw
ziekenfonds.

•

De systematische controle betreffende de verhoogde tegemoetkoming.

•

Contacten

Inhoud
Geniet u een sociale uitkering? Dan hebt u automatisch recht op de verhoogde
tegemoetkoming.
Als u een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent het ziekenfonds u automatisch de
verhoogde tegemoetkoming toe:
• het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
•
•

de inkomensgarantie voor ouderen
de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale
overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid.

Dat is ook het geval:
• voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%
• voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s).
• voor een weeskind die beide ouders verloren heeft
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Geniet u geen van die sociale uitkeringen? Dien dan een aanvraag in bij uw ziekenfonds.
Als u niet automatisch de verhoogde tegemoetkoming geniet, dan kunt u bij uw ziekenfonds
een aanvraag indienen.
Er zijn 2 mogelijke gevallen.
1. U bevindt zich in een van de volgende situaties of u bent:
•

weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde

•

erkend als persoon met een handicap
al minstens 1 jaar volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid
eenoudergezin.

•
•

In dat geval zal het ziekenfonds u vragen een verklaring met betrekking tot uw huidig
gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van
het aantal personen in uw gezin is vastgelegd.
Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer
bepaald uw laatste aanslagbiljet.
2. U bevindt zich niet in een van die situaties: het ziekenfonds zal u bijkomend vragen een
verklaring in te vullen met betrekking tot het inkomen van uw gezin tijdens het vorige jaar.
Dat moet beneden een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in
uw gezin is vastgelegd.
Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer
bepaald uw laatste aanslagbiljet.
Op basis daarvan zal het ziekenfonds nagaan of u de voorwaarden van de verhoogde
tegemoetkoming vervult. Zo ja, zult u die verhoogde tegemoetkoming onmiddellijk genieten.
De systematische controle betreffende de verhoogde tegemoetkoming.
Daarna volgt een onderzoek van het inkomen dat u hebt aangegeven, volgens een procedure
die ‘systematische controle’ wordt genoemd.
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gespreide betaling
Het is steeds mogelijk om een gespreide betaling aan te vragen. Dit kan via e-mail:
info@genkervv.be , vanzelfsprekend wordt uw dossier discreet behandeld.
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