
Met steun van de Koning Boudewijnstichting  

Fonds dokter Jules Bouts  

Beste ouders  
 
Bij het begin van dit werkjaar werden enkele doelstellingen opgemaakt. Eén van deze was om 
onze werking toegankelijker te maken. Ieder kind of jongere moet de kans krijgen om lid te 
worden van een jeugdbeweging. Sommigen ervaren echter financiële drempels. Drempels die 
we voor deze groep graag zouden verlagen. Een werkgroep werd opgericht en een concreet 
plan werd uitgewerkt. Het volledige plan gaat volgend werkjaar in voege en bestaat uit een 
reeks maatregelen waaronder een sociaal tarief.  
 

Dit kamp 
 

Zoals jullie eerder lazen werd dit jaar een stijging van onze kampprijs ingepland. De reden 
hiervoor is de steeds duurder wordende prijs voor kampplaatsen, kost voor materiaal, 
onderhoud… Ondanks dat een groot deel hiervan wordt opgevangen door onze vele 
evenementen, subsidies… bleek de originele prijs na heel wat jaren niet meer haalbaar. We 
begrijpen uiteraard dat dit voor sommigen juist een financiële drempel kan zijn. We kozen er 
dan ook voor om het sociaal tarief reeds voor dit kamp toe te passen. Hierdoor zal wie 
drempels ervaart recht hebben op een lagere kampprijs.  
 

Sociaal tarief  
 

Wat 
Ons volledige plan gaat volgend jaar in voege. Momenteel is deze regeling enkel van 
toepassing op de kampprijs. Deze wordt met €10 verlaagd voor wie voldoet aan onderstaande 
voorwaarden. 
 
Wie 
Er werden duidelijke en objectieve criteria opgesteld. Onze regeling is er voor iedereen die 
beschikt over één van volgende geldige attesten. 
 

• attest van verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 

• attest van schuldbemiddeling 

• attest van leefloon 

• attest van budgetbeheer of budgetbegeleiding 
 
 

Hoe 
Voldoet u aan een van de voorwaarden en wil u op onze regeling beroep doen? Dat kan, met 
een kort mailtje of berichtje naar onze hoofdleiding (www.ksapetegem.be). Uw vraag wordt 
uiteraard vertrouwelijk behandeld. Er wordt hierover op geen enkele manier 
gecommuniceerd met andere leiding... Wij respecteren uw privacy! 
 
 
Ondervindt u financiële moeilijkheden en blijken deze maatregelen niet voldoende? Aarzel 
dan niet om ons te contacteren. Mogelijks heeft u recht op bijkomende steun van onze koepel.  
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