Aansluitingsformulier lidmaatschap Sofoco



Ondergetekende

Voornaam & naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….…………….

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

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………... Personeelsnummer: ……..……………………………………….……....…...

Handtekening: ……………………….……………….………………………………..

Geeft toelating aan de Loondienst om op zijn/haar wedde of loon, maandelijks het bedrag af te houden ten voordele van Sofoco, dat volgens de statuten van het fonds als lidgeld verschuldigd is. Deze
toelating kan steeds schriftelijk ingetrokken worden.

Opgemaakt op: ………………………………………………………..……………………

(Bezorg dit formulier aan het secretariaat Sofoco, Ruddershove 4, te 8000 Brugge)

C. BEHEER VAN DE VERENIGING
De vereniging is een feitelijke vereniging en heeft een autonome
werking, echter in overleg en in nauwe samenwerking met de werkgever.
Ze staat onder de directe leiding van een dagelijks bestuur
(voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester) dat verantwoording aflegt aan de Algemene vergadering, samengesteld uit
vrijwilligers uit alle rangen en afdelingen van onze werkorganisatie.
Deze Algemene leden worden tweejaarlijks voor de helft van de
bestuursleden verkiesbaar gesteld aan alle leden van de vereniging,
wat garant staat voor de inzet en het engagement van alle bestuursleden. Deze vrijwilligers hebben uiteraard een vaste job binnen de
werkorganisatie waar ze tegelijkertijd de spilfiguur en antenne van
Sofoco zijn.

Ruddershove 4

8000 Brugge
adres

050 32 70 80

info@sofoco.be

telefoon

e-mail

www.sofoco.be
website

1. Wie kan lid worden?

Iedereen die tewerkgesteld is bij het OCMW, Mintus en alle Welzijnsverenigingen opgericht conform Hoofdstuk XII van de OCMWwet of personeel in pensioen.
2. Hoe aansluiten?
De aanvraag tot aansluiting kan alleen gebeuren met een inschrijvingsformulier, te verkrijgen op het secretariaat of te downloaden
via de website www.sofoco.be.
Maandelijks wordt een bijdrage van het personeel gevraagd voor
het solidariteitsfonds, berekend op de nettowedde die schommelt
tussen € 2,48 en € 3,97 per maand.
Je kan op ieder moment aansluiten, maar bij een laattijdige aansluiting heb je een wachttijd voor financiële tussenkomsten gelijk
aan het aantal maanden dat je geen lid was (met een maximum
van 2 jaar). Bij aansluiting op het ogenblik van indiensttreding of
na je onthaaldag “nieuwe medewerkers” is er geen wachttijd en
krijg je bovendien 3 maand gratis lidmaatschap.

Wat is

3. Nog vragen?
Secretariaat Sofoco
Ruddershove 4 te 8000 Brugge
Tel. 050 32 70 80
E-mail: info@sofoco.be
Website: https://www.sofoco.be
Openingsuren
Voormiddag
Ma
8u30—11u45
Di
8u30—11u45
Wo
8u30—11u45
Do
8u30—11u45
Vr
8u30—11u45
Gesloten op feestdagen

Namiddag
13u30—16u30
op afspraak
op afspraak
13u30—16u30
op afspraak

Voor al je vragen kan je ook steeds terecht bij één van de bestuursleden van Sofoco. Wil je op de hoogte blijven van onze
activiteiten en voordelen? Geef dan zeker je e-mailadres door
aan het secretariaat via info@sofoco.be.
SOFOCO noodnummer, enkel bereikbaar voor deelnemers aan en tijdens activiteiten
Tel: +32 0476 60 13 20. Gebruik dit nummer enkel bij dringende gevallen.

SOFOCO?

Sofoco is de personeelsvereniging
van en voor het personeel
van het OCMW Brugge, Mintus en
Welzijnsverenigingen
De vereniging is opgericht in 1963 uit een spontaan solidariteitsgebaar
van de personeelsleden voor een collega in nood. Sofoco telt vandaag
meer dan 2300 leden.

tor, homeopaat, podoloog, psychotherapie, psycholoog, logopedie en
steunzolen.

•voorgeschreven medicatie enkel op jaaroverzicht apotheek met
uitzondering van voeding, verzorgingsproducten, contraceptie enz…
2. De tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

1. De vriendenkring staat in voor het subsidiëren en bevorderen van sport
Wij ondersteunen dit door een jaarlijkse sportpremie uit te reiken. Het formulier hiervoor vind je zowel via het secretariaat
Sofoco als op de website.
2. Het bevorderen van cultuur, ontspanning en vrijetijdsbesteding en een ruim aanbod activiteiten

•bij geboorte van een kind van het lid

Sofoco richt meerdere activiteiten per maand in. Je ziet ze op de
werkvloer uithangen als oranje flyers met voor elk wat wils.

•bij huwelijk van het lid

3. Het verschaffen van gunstige voorwaarden voor aankopen
en verzekeringen

•bij viering van 25 of 35 jaar dienst door je werkgever
•bij opruststelling van het lid
•bij overlijden van het lid
3. Administratieve ondersteuning
Het secretariaat Sofoco staat, omwille van zijn jarenlange ervaring, in
voor de volledige administratieve ondersteuning bij de groepshospitalisatieverzekering via de werkgever (aansluiting, wijzigingen, schadeaangifte en -opvolging).
Belangrijk om te weten is dat zowel de maatschappelijk werkster als
het beslissende Beperkt Comité van Sofoco gebonden zijn door het
beroepsgeheim en dat ieder dossier discreet en vertrouwelijk behandeld wordt. Uiteraard zijn de sociale dossiers van de maatschappelijk
werksters niet ter inzage voor Sofoco en wordt alleen de strikt noodzakelijke info vertrouwelijk gecommuniceerd.

•ieder lid krijgt een individuele lidkaart. Op vertoon van je lid-

kaart kan je aankopen doen met behoorlijke kortingen in de
meer dan 100 winkels vermeld op onze kortingslijst, rechts op de
openingspagina van onze website;

•als lid kan je een korting krijgen bij Assurwest en Ethias.
•via het secretariaat kan je Collicheques en Kinepolis-tickets aan
verminderde prijzen kopen, via de website kun je ook pretparktickets met korting kopen;

•voor sommige evenementen kunnen we kaarten beschikbaar
stellen aan scherpe prijzen;

•je kan gratis in de stedelijke Brugse musea – ook als niet-

Bruggeling. Een lijst hiervan staat gepubliceerd op onze website.

4. Het inrichten van feestelijkheden

•ieder jaar gaat een Sinterklaasfeest door voor de kinderen van
de leden. Kinderen vanaf 1 jaar tot en met 10 jaar (600 kinderen)
komen in aanmerking voor een geschenk. Er kan per kind maar
één geschenk worden toegekend, zelfs als beide ouders lid zijn;

•paaseierenraap voor 150 kinderen.

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

•alle remgelden: arts, kinesist, thuisverpleging, osteopaat, chiroprac-

@

Dien daarvoor een overzicht in van de remgelden van de mutualiteit.
Dit geldt voor de kosten van het ganse gezin (partner en kinderen tot
21 jaar) die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres.

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

Tussenkomst in de ambulante kosten—let wel, dit zijn kosten die
niet aan de hospitalisatieverzekering kunnen voorgelegd worden.

Alle Sofocoleden zijn van rechtswege ook lid van de vriendenkring. Daarenboven kunnen ook de niet-leden voor
opruststelling nog aansluiten bij de vriendenkring, evenals
bedrijfsartsen en raadsleden van het OCMW. Deze losse
vriendenkringleden kunnen nooit beroep doen op financiële
tussenkomsten van het sociaal fonds.

Ik wens alle informatie over Sofoco te ontvangen via email:

B. VRIENDENKRING

Bij loonverlies wordt met een vast bedrag tussengekomen.

Kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. Geboortedatum: …………….……………………….………………………...

De toekenning van financiële hulp bij loon- of weddeverlies van het
personeelslid.

pruik, steunkousen.

Kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. Geboortedatum: …………….……………………….………………………...

•tussenkomst bij laserbehandeling, tandprothesen, hoorapparaat,

Dit dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld en ondertekend terugbezorgd te worden in het secretariaat Sofoco
onder gesloten omslag en ingediend uiterlijk zes maanden
na het eind van het voorbije jaar.

•premie bij aankoop bril of lenzen

Kind: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Geboortedatum: …………….……………………….………………………...

Voor het lid zelf een aantal specifieke tussenkomsten

Partner: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Geboortedatum: …………….……………………….………………………...

Gebruik het formulier “Aanvraag voor financiële tussenkomst”,
dat je kan afhalen in het secretariaat of downloaden via de website www.sofoco.be (algemene info—online formulieren).

Gezinssamenstelling:

4. Hoe een aanvraag voor financiële tussenkomst indienen

1. Het verlenen van financiële hulp aan leden bij plotse of
langdurige moeilijkheden door ziekte of ongeval



A.WELZIJNSWERKING

