
















 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solidaris verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de 
hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. 
Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om je te verzetten tegen 
geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek aan onze privacyverantwoordelijke naar 
ons postadres of privacy.ant@solidaris.be 

 

 

 
Solidaris 

Sint-Bernardsesteenweg 200 
2020 Antwerpen 
E voordelen.ant@solidaris.be 

JEUGD-SPORTKAMPEN/ 
DAGOPVANG TIJDENS 
SCHOOLVAKANTIES 

 
Tegemoetkoming op de 

deelnamekosten aan een 
georganiseerde opvang 

 GEGEVENS VAN DE RECHTHEBBENDE 

AVV Antw. SB 200 

 

Kleef hier uw roze klever 

VAK IN TE VULLEN DOOR DE ORGANISATOR VAN DE OPVANG/JEUGDKAMP 

Naam van de organisator: KSA Balen ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: Sint-a-Andreasstraat 2……………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: 2490…………………………… Gemeente: Balen…………………………………………………………………. 

De ondergetekende, Stef Mijnendonckx ..................................................... verklaart dat de bovengenoemde 

rechthebbende opvang genoot/deelnam aan een jeugdkamp tijdens de periode van 12/07/2022 

tot en met 21/07/2022 en hiervoor € 120 ....................... euro betaalde. 

Aantal verblijfsdagen: ……10……………………………… 

VERKLARING ORGANISATOR 

De organisator verklaart dat 

voornaam: ………………………………………………………………… naam: ………………………………………………………………… 

geboortedatum: ……/……/………… 

het jeugd-sportkamp/de dagopvang heeft betaald. 

Afgeleverd in ……………………………………………………………… op ……/……/………… 
 

Handtekening organisator 

…………………………………………………………………… 

mailto:privacy.304@devoorzorg.be
mailto:voordelen.ant@solidaris.be


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solidaris verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Dat doen we om onze taak als ziekenfonds te kunnen uitvoeren, om jouw dossier te beheren en om je op de 

hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. 

Het is je recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, om te vragen je gegevens te verbeteren of te wissen, om je t e verzetten tegen 
geautomatiseerde beslissingen en om de verwerking van je gegevens voor direct marketing stop te zetten. Stuur je verzoek aan onze privacyverantwoordelijke naar 

ons postadres of privacy.ant@solidaris.be 

 

 

 
Solidaris 

Sint-Bernardsesteenweg 200 
2020 Antwerpen 
E voordelen.ant@solidaris.be 

JEUGD-SPORTKAMPEN/ 

DAGOPVANG TIJDENS 
SCHOOLVAKANTIES 

 
Tegemoetkoming op de 

deelnamekosten aan een 

georganiseerde opvang 

 
GEGEVENS VAN DE RECHTHEBBENDE 

AVV Antw. SB 200 

 

Kleef hier uw roze klever 

VAK IN TE VULLEN DOOR DE ORGANISATOR VAN DE OPVANG/JEUGDKAMP 

Naam van de organisator: KSA Balen ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: Sint-a-Andreasstraat 2……………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: 2490…………………………… Gemeente: Balen…………………………………………………………………. 

De ondergetekende, Stef Mijnendonckx................................................... verklaart dat de bovengenoemde 

rechthebbende opvang genoot/deelnam aan een jeugdkamp tijdens de periode van 16/07/2022 

tot en met 21/07/2022 en hiervoor € 60 .........................euro betaalde. 

Aantal verblijfsdagen: ……6……………………………… 

VERKLARING ORGANISATOR 

De organisator verklaart dat 

voornaam: ………………………………………………………………… naam: ………………………………………………………………… 

geboortedatum: ……/……/………… 

het jeugd-sportkamp/de dagopvang heeft betaald. 

Afgeleverd in ……………………………………………………………… op ……/……/………… 
 

Handtekening organisator 

…………………………………………………………………… 

mailto:privacy.304@devoorzorg.be
mailto:voordelen.ant@solidaris.be

