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Zitting van 25 juni 2019
Dienstverlening, burger & onderwijs

Goedgekeurd

31 2019_GR_00184 Kinderopvang  - Reglement talentontwikkeling 
van schoolgaande kinderen aansluitend aan de 
schooluren - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de 
heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, 
schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; 
mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; mevrouw 
Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; de heer 
Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de 
heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de 
heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de 
heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de 
heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, gemeenteraadslid; mevrouw 
Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw 
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf 
Martens, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien 
Stevens, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie 
Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer 
Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 36 stem(men) voor: Pinar Akbas; Ivo Belet; Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom 
Cox; Lut Creemers; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; 
Joske Dexters; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Bert Lambrechts; 
Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; Dymfna Meynen; Karolien 
Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin 
Schouterden; Hans Similon; Brigitte Smets; Karolien Stevens; Steven Vandeput; 
Tom Vandeput; Joost Venken
- 3 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de 
afstemming tussen buitenschoolse activiteiten goedgekeurd in het Vlaams 
Parlement op 3 mei 2019 legt de regie van de organisatie van buitenschoolse 
kinderopvang bij het lokaal bestuur. Op termijn zal het lokaal bestuur hiervoor 
middelen krijgen op basis van algemene parameters zoals het aantal kinderen 
woondachtig en schoollopend in de gemeente.

Argumentatie
Als voorbereiding op het nieuwe decreet en de bevoegdheden die het lokaal 
bestuur toegewezen krijgt, is het stimuleren van plaatselijke verenigingen of 
organisaties en burgers tot het realiseren van een aanbod buitenschoolse 
activiteiten op wijkniveau aangewezen als proeftuin. Hiermee wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om te experimenteren en lokale samenwerkingsverbanden 
te laten onstaan. Deze proeftuinen kunnen ook impulsen geven naar het concept 
van en de werking van bredescholen.

Uit de evaluatie van deze proeftuinen wil de afdeling onderwijs en gezin inzichten 
opdoen rond mogelijke modellen voor het organiseren van haar regierol inzake het 
afstemmen van buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten.

Juridische grond
Het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de 
afstemming tussen buitenschoolse activiteiten goedgekeurd in het Vlaams 
Parlement op 3 mei 2019.  

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige subsidies.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend mits voorwaarden
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Financiële informatie
De nodige kredieten voor deze uitgave zijn voorzien op:

Totaal bedrag: € 60.000,00*
2019: € 24.000,00
2020: € 30.000,00
2021: € 6.000,00

Actienummer: 20xx000401 
Ramingsnummer: 20xx0000227
Budgetcode 20xx/6490100/4/0945

* Er kunnen maximum twee projecten gesubsidieerd worden in het schooljaar 
2019-2020 en twee projecten in het schooljaar 2020-2021 voor een 
maximumbedrag van € 15.000,00 euro per project.

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement ‘talentontwikkeling van schoolgaande kinderen 
aansluitend aan de schooluren’ goed voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. 

Bijlagen
1. 2019_reglement_talentontwikkeling_na_school.pdf
2. 2019_aanvraagformulier_subsidiereglment_talentenontwikkeling.pdf
3. 2019_evaluatieformulier_subsidiereglment_talentenontwikkeling.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



Reglement voor de subsidiëring van projecten ‘talentontwikkeling van 
schoolgaande kinderen aansluitend op de schooluren’ 
 
Artikel 1: doel van de subsidie 
De bedoeling van dit reglement is om projecten te subsidiëren die aan schoolgaande kinderen (5 tot 
13 jaar) ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden aansluitend op de schooluren in 
samenwerking met plaatselijke verenigingen, - organisaties  en of burgers, door:  

1) talenten bij kinderen te ontwikkelen; 
2) participatie van kinderen aan het verenigingsleven of activiteiten te bevorderen;  
3) samenwerking met het verenigingsleven en burgers te versterken. 

 
Artikel 2: wie kan de subsidie aanvragen 
Elke organisatie of feitelijke vereniging, die inzet op talentontwikkeling van kinderen ( 5 tot 13 jaar), 
aansluitend op de schooluren, komt in aanmerking voor een subsidie. 
 
Artikel 3a: voorwaarden waaraan het project inhoudelijk moet voldoen 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project: 
 
- inzetten op talentontwikkeling van kinderen in de vrije tijd; 
- inzetten op het creëren van een samenwerkingsverband op wijkniveau met deelname van het 

verenigingsleven en burgers; 
- inhoudelijk afgestemd zijn op kinderen tussen 5 en 13 jaar; 
- een nieuw en duurzaam project zijn of om een vernieuwing/uitbreiding zijn van een bestaand 

project; 
- aantonen op welke manier de veiligheid van de kinderen steeds gegarandeerd is. 

 
Artikel 3b: voorwaarden waaraan het project praktisch moet voldoen 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project: 
 
- plaatsvinden in Hasselt;  
- een activiteitenaanbod voorzien aaneensluitend aan de schooluren; 
- een activiteitenaanbod ontwikkelen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u30 en 17u;  
- een activiteitenaanbod voorzien voor minimaal 14 kinderen per dag; 
- gericht zijn op kinderen uit het eerste t.e.m. het zesde leerjaar of een deelgroep hiervan; 
- toegankelijk zijn voor alle kinderen uit de beoogde leeftijdsgroep; 
- schooljaargebonden zijn. Dit betekent dat het project pas ten vroegste mag starten op 1 

september en ten einde loopt op 30 juni.   
- een programmatie voorzien voor de periode van september tot juni met uitzondering van de 

schoolvakanties; 
- voorzien in het verzekeren van de kinderen voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid tijdens deelname aan de activiteiten; 
- een kostenraming opgeven die in verhouding staan tot het resultaat dat vooropgesteld wordt. 
 
Voor hetzelfde project kan verschillende jaren op rij een subsidieaanvraag ingediend worden. De 
aanvraag doorloopt jaarlijks de procedure zoals voorzien in dit reglement. 
 
 
 
Artikel 4: indiening van de aanvraag 
De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie moet uiterlijk op 31 juli van het lopende jaar 
ingediend worden per mail of via de post gebeuren op volgend adres: 
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Stad Hasselt 
T.a.v. dienst kinderopvang 
Limburgplein 1 
3500 HASSELT 
e-mail : kinderopvang@hasselt.be  

 
De poststempel of de ontvangstdatum van de mail geldt als toetsing om na te gaan of de aanvragen 
tijdig zijn ingediend. 
 
Na het  indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd per mail en wordt het verdere 
verloop en eventuele bijkomende instructies meegedeeld aan de aanvrager.  
 
Na beoordeling door de commissie en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen 
kan het project starten op 1 september van hetzelfde jaar.  
 
Er wordt een tweede indieningsperiode voorzien indien de middelen niet volledig toegewezen zijn bij 
de eerste ronde. Deze oproep zal verschijnen in september van het lopende jaar, de 
indieningstermijn loopt af op 31 oktober en het project kan starten na de kerstvakantie in het 
volgende jaar.  
 
Artikel 5: documenten in te dienen bij de aanvraag 
Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten ingediend worden: 
- een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (indien per mail, ingescand met de 

handtekening van de bevoegde persoon); 
- een begroting van ontvangsten en uitgaven van het project. Zowel personeelsmiddelen als 

werkingsmiddelen komen in aanmerking voor subsidiëring. Wanneer er personeelsmiddelen 
worden aangevraagd, dient bewezen te worden dat het gaat om personeelsuren die extra 
worden ingezet in functie van deze aanvraag.   

 
Voor extra ondersteuning bij de indiening van deze aanvraag kan de aanvrager contact opnemen met 
het diensthoofd van de dienst kinderopvang Christel Van Eygen, via bovenvermelde kanalen. 
 
Artikel 6: ontvankelijkheid van de aanvraag 
De aanvraag moet tijdig ingediend zijn, volledig zijn en inhoudelijk aan de voorwaarden 
beantwoorden vooraleer de aanvraag wordt voorgelegd aan de vooropgestelde commissie die de 
projecten gaat beoordelen. 
 
De aanvragen worden beoordeeld door een commissie waarin minimaal volgende personen zetelen: 
 
- een vertegenwoordiger van de Stad Hasselt – directie  vrije tijd; 
- twee vertegenwoordigers van de Stad Hasselt – afdeling onderwijs en gezin; 
- een coördinator van een project buitenschoolse opvang of brede schoolwerking buiten Hasselt of 

een medewerker van het Limburgs Steunpunt Kinderopvang. 
 
Bij de beoordeling van de aanvragen zullen de criteria omschreven in artikel 2, 3a en 3b gehanteerd 
worden. Deze dienen duidelijk omschreven te worden in de aanvraag. 
 
De commissie geeft elke aanvraag een score en rangschikt de aanvragen volgens die score. De 
commissie maakt een advies op voor het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 7: toekenning van de middelen 
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Het beschikbare budget voor dit reglement, met name 30.000 euro, wordt verdeeld over de 
projecten rekening houdend met de rangschikking van de projecten. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie en over het 
subsidiebedrag dat wordt toegekend op basis van het advies van de commissie. De aanvrager zal 
schriftelijk in kennis gesteld worden van de beslissing. 
 
Het subsidiebedrag dat toegekend wordt is afhankelijk van de inhoud, de omvang en de 
kostenraming van het ingediende project. Daarnaast houden we ook rekening met de beschikbare 
kredieten op de stedelijke begroting en met de onderlinge afweging van het aantal en de aard van de 
ingediende projecten.  
 
Artikel 8: maximumsubsidiebedrag 
Het subsidiebedrag bedraagt per aanvraagdossier maximaal 15.000 euro  per schooljaar. 

 

Artikel 9: tussentijdse rapportering over de voortgang van het project 
De aanvrager verbindt zich ertoe om maximum vier weken na volgende perioders een 
kwartaalverslag van de activiteiten en de resultaten (op basis van de vooropgestelde resultaten) in te 
dienen bij de dienst kinderopvang via bovenstaande adresgegevens:  

- 1 september tot aan de kerstvakantie; 
- januari tot aan de paasvakantie; 
- na de paasvakantie tot einde schooljaar. 
 
Op basis van dit verslag kan de Stad Hasselt vragen het project bij te sturen. 
 
Artikel 10: wijze van betaling 
Het toegekende subsidiebedrag wordt in 2 schijven betaald: 

- een eerste schijf van 80 % wordt betaald bij de toekenning: 
- het saldo wordt betaald na het indienen van een eindafrekening en na controle door de dienst 

kinderopvang van de Stad Hasselt 
 
De middelen moeten besteed zijn binnen het schooljaar waarin het project plaats vond. 
 
De eindafrekening moet ingediend worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de 
einddatum van het project en moet vergezeld zijn van de volgende documenten: 
 
- het laatste kwartaalverslag van de activiteiten en de resultaten (op basis van de vooropgestelde 

resultaten) indien nog niet eerder bezorgd; 
- het evaluatieformulier zoals verkregen bij de goedkeuring van het project; 
- de financiële afrekening van ontvangsten en uitgaven, facturen, schuldvorderingen en andere 

financiële verantwoordingsstukken; 
- één exemplaar van alle promotiemateriaal en/of ontwikkelde producten. 
 
Artikel 11: vermelding logo Stad Hasselt 
Op elke publicatie rond het project wordt het logo van de Stad Hasselt opgenomen. 
 
Artikel 12: controle op de aanwending van de toegekende subsidie 
De Stad Hasselt heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de subsidieaanvrager 
van dit subsidiereglement. De subsidieaanvrager verbindt er zich toe de nodige inlichtingen te 
verstrekken en de controle van de Stad Hasselt te aanvaarden. 
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De ingediende onkosten mogen op geen enkele andere wijze door  of door geen enkele andere 
instantie of organisatie vergoed worden.  
 
Artikel 13: sancties 
Indien de subsidieaanvrager één of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt 
kan de Stad Hasselt het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in 
voorkomend geval beslissen tot het niet uitbetalen of het gedeeltelijk niet uitbetalen van de 
toegekende subsidie.  
 
Artikel 14: inwerkingtreding en geldigheidsduur 
Dit reglement treedt in werking vanaf goedkeuring door de gemeenteraad. Dit reglement neemt een 
einde op 30 juni 2021. 
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Deel 1: Projectgegevens 

 

Gegevens van de organisatie 

Naam van de organisatie / vereniging:  

Adres: 

Gemeente:  

Rechtspersoonlijkheid: 

Ondernemingsnummer: 

Rekeningnummer IBAN: 

BIC-nummer: 

Naam van de rekeninghouder: 

 

Verantwoordelijke van de organisatie 

Naam: 

Functie: 

Telefoon: 

Adres: 

Gemeente: 

Mailadres: 

 

Contactpersoon van het project 

Naam: 

Functie: 

Telefoon: 

Adres: 

Gemeente: 

Mailadres: 

 

 

Deel 2: Projectinformatie 

 

  2.1. Naam van het project:  

  2.2. Startdatum van het project: 

  2.3. Einddatum van het project: 

  2.4. Geef een korte omschrijving van het project: 

 

AANVRAAGFORMULIER PROJECT TALENTONTWIKKELING NA SCHOOL 
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contact 

 

T 011 23 94 09 
kinderopvang@hasselt.be 

Dienst kinderopvang 2 

Deel 3: inhoudelijke voorwaarden  

 

3.1. Geef aan op welke manier het project inzet op talentontwikkeling van kinderen in de vrije tijd. 

 

 

 

 

3.2. Geef aan op welke manier het project inzet op het creëren van een samenwerkingsverband op 

wijkniveau met deelname van het verenigingsleven en burgers. 

 

 

 

 

3.3. Geef aan hoe het project inhoudelijk is afgestemd zijn op kinderen tussen 5 en 13 jaar. 

 

 

 

 

3.4. Geef aan of het gaat om een nieuw en duurzaam project zijn of om een vernieuwing/uitbreiding 

zijn van een bestaand project. 

 

 

 

 

3.5. Toon aan op welke manier de veiligheid van de kinderen gegarandeerd is. 

 

 

 

 

Deel 4: praktische voorwaarden  

 

4.1. Waar vindt het project plaats (vermeld een concreet adres) en op welke dagen en uren? 
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contact 

 

T 011 23 94 09 
kinderopvang@hasselt.be 

Dienst kinderopvang 3 

4.2. Tot hoeveel kinderen richt het project zich minimaal en maximaal? 

 

 

 

4.3. Tot welke leeftijdsgroep richt het project zich en hoe worden ze bereikt? 

 

 

 

4.4. Hoe kunnen kinderen deelnemen? 

 

 

 

4.4. Welke activiteitenaanbod zal het project aanbieden? 

 

 

 

4.5. Hoe kinderen deelnemen (bv. aanmelden, inschrijven …)? 

 

 

 

Deel 5: financiële voorwaarden  

 

5.1. Welk bedrag aan subsidie wordt gevraagd? 

 

 

 

5.2. Wordt het project ook elders ingediend voor financiële ondersteuning? Zo ja, waar en voor welk 

bedrag? Op welke manier is de subsidie aanvullend? 

 

 

 

 

5.3.  Geef een kostenraming van inkomsten en uitgaven. 
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contact 

 

T 011 23 94 09 
kinderopvang@hasselt.be 

Dienst kinderopvang 4 

Deel 6: Evaluatie 

 

6.1. Wanneer is het project geslaagd? Welke doelstellingen moeten zeker bereikt zijn? 

 

 

 

 

 

6.2. Geef het stappenplan/activiteiten die ondernomen gaan worden om het einddoel te bereiken? 

 

 

 

 

 

 

6.3. Op welke manier kan het project verdergezet worden op het moment dat het reglement 

afgelopen is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te  

Op 

Handtekening aanvrager(s) 

 

 

Opmerking: een dossier is niet volledig indien het niet ondertekend is. Als u het dossier digitaal 

indient, zorg er dan voor dat de handtekening ingescand is. 

 
 

 

Bijlagen 

Controleer of alle nodige documenten en bijlagen aan het dossier zijn toegevoegd: 

- een begroting van ontvangsten en uitgaven van het project. 

- overzicht van partners met hun functie en opdracht indien het dossier vertrekt vanuit een 

samenwerkingsverband. Denk er aan dat elke partner dan het dossier mee dient te 

ondertekenen.  

 

Als je meer informatie wilt of ondersteuning bij het invullen van dit aanvraagformulier, neem dan 

contact op met Van Eygen Christel, hoofd dienstkinderopvang Stad Hasselt, 

kinderopvang@hasselt.be - 011/23.94.09 
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Deel 1: Projectgegevens 

 

Gegevens van de organisatie 

Naam van de organisatie / vereniging:  

Adres: 

Gemeente:  

Rechtspersoonlijkheid: 

Ondernemingsnummer: 

Rekeningnummer IBAN: 

BIC-nummer: 

Naam van de rekeninghouder: 

 

Verantwoordelijke van de organisatie 

Naam: 

Functie: 

Telefoon: 

Adres: 

Gemeente: 

Mailadres: 

 

Contactpersoon van het project 

Naam: 

Functie: 

Telefoon: 

Adres: 

Gemeente: 

Mailadres: 

 

 

Deel 2: Projectinformatie 

 

  2.1. Naam van het project:  

 

  2.2. Startdatum van het project: 

  

  2.3. Einddatum van het project: 

EVALUATIEFORMULIER PROJECT TALENTONTWIKKELING NA SCHOOL 
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contact 

 

T 011 23 94 09 
kinderopvang@hasselt.be 

Dienst kinderopvang 2 

2.4. Geef een korte omschrijving van het project 

 

 

 

 

 

Deel 3: inhoudelijke evaluatie  

 

3.1. Geef aan welke talenten het project bij kinderen ontwikkeld heeft en op welke manier. 

 

 

 

 

3.2. Geef aan welk samenwerkingsverband op wijkniveau met deelname van het verenigingsleven 

en burgers tot stand gekomen is en met welke resultaat. 

 

 

 

3.3. Geef aan hoe het project inhoudelijk afgestemd werd op de beoogde leeftijdsgroep. 

 

 

 

3.5. Toon aan hoe het project de veiligheid van de kinderen garandeerde. 

 

 

 

3.4. Geef aan of het project in de toekomst verdergezet kan worden en op welke manier? 

 

 

 

3.3. Geef aan welke elementen jullie binnen dit project zeker behouden moeten worden en waar 

nieuwe leerkansen liggen. 
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contact 

 

T 011 23 94 09 
kinderopvang@hasselt.be 

Dienst kinderopvang 3 

Deel 4: praktische evaluatie 

 

Dit wordt geëvalueerd op basis van de kwartaalverslagen van de activiteiten en de resultaten. 

 

Deel 5: financiële afrekening  

 

Gelieve een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven toe te voegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt te  

Op 

Handtekening aanvrager(s) 

 

 

Opmerking: een dossier is niet volledig indien het niet ondertekend is. Als u het dossier digitaal 

indient, zorg er dan voor dat de handtekening ingescand is. 

 
Bijlagen 

Controleer of alle nodige documenten en bijlagen aan het dossier zijn toegevoegd:  

- de kwartaalverslagen van de activiteiten en de resultaten (op basis van de vooropgestelde 

resultaten), indien nog niet eerder bezorgd; 

- facturen, schuldvorderingen en andere financiële verantwoordingsstukken; 

- één exemplaar van alle promotiemateriaal en/of ontwikkelde producten; 

- bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. 

 

 

Als je meer informatie wilt of ondersteuning bij het invullen van dit aanvraagformulier, neem dan 

contact op met Van Eygen Christel, hoofd dienstkinderopvang Stad Hasselt, 

kinderopvang@hasselt.be - 011/23.94.09 
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