Mutualiteiten betalen lidgeld terug !
Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een
terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.
Meestal dient u hiervoor een formulier te laten
invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de
modaliteiten en het formulier meestal op de website
van uw mutualiteit terugvinden en het laten invullen
door onze secretaris.
Informeer u bij uw mutualiteit ook over extra
voordelen zoals terugbetaling van jeugdreizen
(zwemstage). (Meer info)
Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden en terugbetalingen van de grootste
mutualiteiten:
Bond Moyson
Leden tot 65 jaar genieten vanaf 1 januari 2008 van de terugbetaling van een deel van het
lidgeld bij sportclubs, aangesloten bij een door Bloso en/of BOIC erkende sportfederatie of
fitnessclub. De tegemoetkoming bedraagt 20 euro voor jongeren tot 25 jaar en 15 euro voor
sporters van 25 tot 65 jaar.
De sportpremie aanvragen is heel eenvoudig en kan via het formulier MOVE, te verkrijgen in
alle Bond Moyson-kantoren of te downloaden op socmut.be.
Liberale mutualiteit
Kinderen of jongeren tot en met 21 die zich engageren voor een jaarabonnement bij een
sportclub of een abonnement voor minstens zes maanden bij een fitnessclub, ontvangen een
tussenkomst tot 20 euro, ieder kalenderjaar opnieuw.
Ook watergewenning voor peuters, kleuterzwemmen en –turnen komen in aanmerking. Want
een goede gewoonte kan niet vroeg genoeg aangeleerd worden.
Volwassenen vanaf 22 jaar die zich engageren voor een jaarabonnement bij een sportclub of
een abonnement Aanmoediging voor sport of fitnessvoor minstens zes maanden bij een
fitnessclub, ontvangen een tussenkomst tot 15 euro, ieder kalenderjaar opnieuw.
Christelijke mutualiteit
De jaarlijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 15 euro of 22,75 euro voor wie recht heeft
op verhoogde tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het reëel
betaalde lidgeld.
Voorwaarde: Behoren tot de leeftijdsgroep tot en met 24 jaar.
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Sinds 1 juli 2006 kan iedereen die zich aansluit bij een sportclub genieten van een
tegemoetkoming van 30 euro, ongeacht de leeftijd. (voor zwemmen alsook watergewenning
voor baby's)
Onafhankelijk Ziekenfonds
Sporten is gezond! En als ziekenfonds houden wij daar rekening mee. Daarom mogen onze
klanten rekenen op een tussenkomst van 12 euro voor hun lidgeld bij de sportvereniging. Alle
gezinsleden kunnen daarvan genieten, ongeacht welke sport men beoefent. Ieder jaar
opnieuw.
Bron: De respectievelijke mutualiteiten.

