U bent 55 plusser? Kom uw sportcheque vanaf september
afhalen!
Personen van 55 jaar en ouder kunnen een sportcheque ter waarde van 100 € vanaf september 2017
ontvangen!
Alain Courtois, Schepen voor Senioren en Sport, promoot sportieve activiteiten bij ouderen. We weten
ondertussen allemaal dat bewegen zorgt voor heel wat lichamelijke voordelen en bijdraagt tot gezond
en fit ouder worden. De Stad wil daarom zijn bewoners en in het bijzonder de groep senioren stimuleren
om meer te bewegen. Via verschillende acties en initiatieven probeert de Stad aan deze nood te
beantwoorden. De fitnessparken, de voettrappers, maar ook de tai chi lessen in de parken nodigen
ouderen uit regelmatig te trainen en van bewegen een topprioriteit te maken. Heel wat sport‐ en
bewegingsactiviteiten gaan door in clubverband, vandaar ons aanbod van sportcheques.
De voorwaarden zijn :
‐

‐
‐
‐

de stad Brussel beschikt over sportcheques van maximaal 100 € voor senioren van 55 jaar en
ouder
→ de Stad biedt dit voordeel aan vanaf de lee ijd van 55 jaar, de lee ijd waarop men voor de
Stad tot de seniorengroep wordt gerekend
er is geen inkomensvoorwaarde
het voordeel geldt enkel voor personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de stad
Brussel (1000, 1020, 1120, 1130)
het betreft een Sodexhocheque ter waarde van 100 € wat inhoudt dat de sportclub of –
vereniging moet aangesloten zijn bij Sodexho. Deze inschrijving is gratis en eenvoudig. Wie
hierbij hulp nodig heeft, kan beroep doen op de dienst Senioren van de stad Brussel

We nodigen sportverantwoordelijken uit om deze informatie te verspreiden onder hun leden.
Het aanvraagformulier en de voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.senioren.brussel.be of
via senioren@brucity.be ‐ 02 279 34 95
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