
Attest (in te vullen door de organisatie)

naam organisatie  ......................................................  verantwoordelijke  ..... .................................................... 

adres ............................................................................................................. .................................................

tel. ......................................................................................................... ........................................................

Ik verklaar dat (naam jongere) ...................... .........................................    deelneemt aan (het gepaste aankruisen)

openluchtklassen (997920) speelpleinwerking (997931)

vakantiekamp (997942)  sportkamp (997953)

sportclub (997905) sport - & fi tnesscentrum (997964)

swim & gym: watergewenning, zwemmen of kleuterturnen (997975)

vanaf  ..................................................   t/m ...........................................  te (plaats) .........................................

en hiervoor een deelnamegeld betaalde van ..................  euro.

datum ................................................  handtekening verantwoordelijke

stempel van de organisatie

kleef hier

uw gele klever

CMFit&Fun

Je beweegt graag?
Je gaat graag op kamp of naar de speelpleinwerking? Je hebt geluk! 
Vanaf 01-01-2006 geeft CM Midden-Vlaanderen een tegemoet-
koming bij de onderstaande activiteiten. Laat de strook invullen door de  
erkende organisatie en bezorg hem ons. Dan zorgen wij voor de rest!

Christelijke Mutualiteit
Midden-Vlaanderen
Peperstraat 6 - 9000 Gent
Tel. 09 224 77 11 - Fax 09 223 19 45
midden-vlaanderen@cm.be - www.cm.be

activiteit voor wie? tegemoet-
  koming tot

openluchtklassen kinderen van de lagere school 25 euroopenluchtklassen kinderen van de lagere school 25 euroopenluchtklassen kinderen van de lagere school 25 euro
speelpleinwerking van 6 t/m 12 jaar 15 eurospeelpleinwerking van 6 t/m 12 jaar 15 eurospeelpleinwerking van 6 t/m 12 jaar 15 euro
vakantiekamp van 6 vakantiekamp van 6 t/m 17 jaar 10 euro 17 jaar 10 euro
sportkamp van 6 sportkamp van 6 t/m 17 jaar 15 euro 17 jaar 15 euro
sportclub van 6 sportclub van 6 t/m 17 jaar 30 euro 17 jaar 30 euro
sport - & fi tnesscentrum van 6 sport - & fi tnesscentrum van 6 t/m 17 jaar 20 euro 17 jaar 20 euro
swim & gym kinderen t/m 6 jaar 30 euroswim & gym kinderen t/m 6 jaar 30 euroswim & gym kinderen t/m 6 jaar 30 euro

Totaal voor dit pakket tot 30 euro per persoon per jaar.


