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AANVRAAGFORMULIER  

SUBSIDIE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG - MATERIAAL 

PERIODE 1 JANUARI 2022 – 31 DECEMBER 2022 

 

 

  

Naam opvanginitiatief: ……………………………………………………………………………….  

 Adres:   …………………………………………………………………………………………………... 

 Inrichter opvang: (school, oudercomité, vereniging, IBO of mini-crèche) 

……………………………………………………………………………….…………………………… 

 Rekeningnr. inrichter: IBAN …………………………………………. BIC .……………….…….. 

  op naam van: ………………..……….................................................... 

 Bij schoolgebonden initiatieven -> naam school: ………………………………………………… 

 

 
1. VOORSCHOOLSE OPVANG :  

Tarief ouderbijdrage : ………………… (min. 1,10 EUR/half uur) 

van …..…..… uur tot ………… uur. 08u00 : gemiddeld aantal kinderen: …....… 

 

2. NASCHOOLSE OPVANG :  

Tarief ouderbijdrage : ………………… (min. 1,10 EUR /half uur) 

van …..…..… uur tot ………… uur. 16u00 :  gemiddeld aantal kleuters: .. ….... 

  gemiddeld aantal lln. L.O.: ……… 

 17u00 : gemiddeld aantal kleuters:. ..….... 

    gemiddeld aantal lln. L.O.: ……… 

 

3. WOENSDAGNAMIDDAG :  

Tarief ouderbijdrage : ………………… (min. 1,10 EUR /half uur) 

van …..…..… uur tot ………… uur. 15u00 :  gemiddeld aantal kinderen: .…… 

 16u00 :  gemiddeld aantal kinderen: .…… 

 

 

!! Zie ook keerzijde !!  
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4. OPVANG OP VRIJE DAGEN EN VERLOFPERIODES :  

Tarief ouderbijdrage : ……………  

van …..…..… uur tot ………… uur.  gemiddeld aantal kinderen: ……………..    

    totaal aantal opvangdagen: …..………… 

 (Gelieve hieronder alle opvangdagen in te vullen die onder deze categorie vallen) 

1.  11.  21.  31.  

2.  12.  22.  32.  

3.  13.  23.  33.  

4.  14.  24.  34.  

5.  15.  25.  35.  

6.  16.  26.  36.  

7.  17.  27.  37.  

8.  18.  28.  38.  

9.  19.  29.  39.  

10.  20.  30.  40.  

 

 
Scholen die zelf BKO organiseren kunnen ook een aanvraag indienen voor 

de subsidie BKO - personeelskosten. 
 

 
Naam + handtekening inrichter Naam + handtekening directeur
 (enkel bij schoolgebonden initiatieven) 
 

 

………………………………………                                           ……………..………………………. 

 

 

Gelieve dit formulier voor 30 april 2022 terug te bezorgen aan de dienst kinderopvang via mail 

naar kinderopvang@beveren.be of per post naar  
Gemeente Beveren - dienst kinderopvang – Gravenplein 8,  9120 Beveren. 

mailto:kinderopvang@beveren.be

