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Socio-culturele participatie
Een tegemoetkoming in de kostprijs van sport-, culturele-, of sociale activiteiten voor mensen
waarvoor de financiële situatie het niet toelaat om hieraan deel te nemen. Een dergelijke
tussenkomst maakt het misschien mogelijk om:
naar een concert, de bioscoop, het theater of een voorstelling te gaan
aan te sluiten bij een sportclub
de kinderen op bos- of zeeklassen te sturen of in de teken- of muziekacademie, de
speelpleinwerking,...in te schrijven
in te schrijven in een cultuurvereniging, vrouwenvereniging, een sportclub, leesclub, in de
bibliotheek, mediatheek,...
een abonnement aan te gaan voor een krant of tijdschrift
benodigdheden aan te kopen voor sportieve verenigingen, culturele verenigingen
(bijvoorbeeld: voetbaluitrusting, bloemschikbenodigdheden,...)
uitstappen uit de gids van vakantieparticipatie doen
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Voorwaarden
Zowel volwassenen als kinderen kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Inwoner van Hechtel-Eksel zijn.
Voldoen aan de inkomensvoorwaarden of in budgetbeheer zijn.
Terug naar boven

Procedure
Een afspraak maken met de bevoegde maatschappelijk assistent of langskomen op het
spreekuur van de sociale dienst.
Aanvraag doen voor een tussenkomst socio-culturele participatie.
Er wordt een sociaal onderzoek uitgevoerd.
Aanvraag wordt binnen 30 dagen door het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandeld.
U ontvangt een beslissing.
Terug naar boven

Wat meebrengen
Inkomsten en uitgaven van het gezin (van de laatste 3 maanden).
Identiteitsgegevens van het gezin.
Betalingsbewijs of nog te betalen factuur van de activiteit of vereniging.
Terug naar boven

Bedrag
Voor schoolgaande kinderen: een tussenkomst van € 125 per jaar voor sport-, cultuur- of
jeugdverenigingen.
Voor schoolgaande kinderen: een tussenkomst van € 125 per jaar voor een meerdaagse
schoolreis.
Volwassenen: een tussenkomst van € 50 per jaar voor sport- of culturele vereniging.
Gezinsuitstappen: € 15 per jaar per gezinslid.
Terug naar boven
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Contact
Sociale dienst Hechtel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
T011 89 12 12
EContacteer ons

Openingsuren

Vandaag open
van 08u30 tot 11u30

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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