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Deelnamebewijs CM-fit & fun

Vak in te vullen door de sportclub, jeugdbeweging* of school

Gegevens van de deelnemer

Naam:.................................................................................................................................

Voornaam: .........................................................................................................................

Dit attest gaat over een (kruis aan a.u.b.):

 sportclub, sportcentrum of sportkamp
 jeugdbeweging *
 speelpleinwerking
 openluchtklas

* Voor tegemoetkomingen van lid- of kampgeld voor een jeugdbeweging volstaat het om ons een kopie van je lid-
kaart + gele klever of een kopie van het betalingsbewijs van het lid- en/of kampgeld + gele klever te bezorgen. In
dit geval hoef je dit attest dus niet in te vullen.

Gegevens van de organisatie

Naam van de organisatie: ...................................................................................................

Naam contactpersoon: ........................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................

Telefoon of GSM: ................................................................................................................

Jaar van het lidmaatschap of periode van deelname: ............................................................

Betaald bedrag: ..................................................................................................................

Handtekening verantwoordelijke

Wie kan een tegemoetkoming voor
CM-fit & fun ontvangen?

• CM-fit & fun geldt voor iedereen die nog geen
25 jaar is.

• Als je lid bent van een sportclub, een sportcen-
trum of een jeugdbeweging óf als je deelnam
aan een sport- of jeugdkamp, kan je elk jaar tot
15 euro CM-fit & fun bonus verdienen.

• Nam je deel aan een erkende speelpleinwer-
king, dan kan je elk jaar tot 15 euro CM-fit &
fun bonus verdienen.

• Heb je deelgenomen aan een openluchtklas
binnen het lessenpakket van de lagere school?
Dan kan je daarmee ook elk jaar tot 25 euro
CM-fit & fun bonus verdienen.

• CM Antwerpen betaalt de ingediende kosten
terug, met een maximum per categorie en een
totaal maximum van 25 euro per kalenderjaar.
Attesten indienen kan vanaf 1 januari 2006.

Hoe ontvang je de CM-fit & fun bonus?

Bankrekening: - -

Op naam van:………………………………………….

Je kan dit attest in een CM-brievenbus depone-
ren of afgeven op het CM-kantoor.

Kleef hier je gele klever


