Wat is Sofoco?

Waarom wordt zo dikwijls
over Sofoco gesproken?
De Merito Club
Een website boordevol voordelen voor ons
personeel van
PEVAZ, Sodibrug en Sofoco
Ontdek alle kortingen bij heel wat
handelaars op onze website merito.club

Kinepolis / Lumière
Bij je personeelsvereniging kan je
Kinepolischeques aankopen aan een zeer
voordelige prijs. Je leest meer op de website
Merito.Club
De Lumière in Brugge geeft op bepaalde
avondvoorstellingen korting op vertoon van
je lidkaart.

Pretparken
Bestel je ticket online uit een gamma van
de meest gangbare pretparken in België en
de buurlanden.

Family+ geschenkkaart
We bieden je deze cheques aan een
voordelig tarief aan. Geldig op het volledig
assortiment van Dreamland, Dreambaby
en/of klassewijnen. Alle info op het
secretariaat van je personeelsvereniging of
op de beveiligde pagina van merito.club

Wat is Sofoco?
Sofoco is de personeelsvereniging voor het OCMW Brugge, Mintus en
welzijnsverenigingen.

Je goed voelen?
Sofoco helpt een handje

Bovenal zijn wij een solidariteitsfonds.

 Opgericht in 1963
uit een spontaan solidariteitsgebaar voor een collega in nood
 Sofoco telt vandaag meer dan 2300 leden

We verlenen financiële hulp bij plotse of langdurige
moeilijkheden door ziekte of ongeval
Voor het lid zelf hebben we een aantal specifieke tussenkomsten

Wat is Sofoco
 050 32 70 80
info@sofoco.be
www.sofoco.be

Neem contact op met ons




premie bij aankoop bril of lenzen
tussenkomst bij laserbehandeling, tandprothesen, hoorapparaat,
pruik, steunkousen

financiële hulp bij loon- of weddeverlies van het personeelslid
Bij loonverlies wordt met een vast bedrag tussengekomen.
tussenkomst in de ambulante kosten of kosten niet bestemd voor de
hospitalisatieverzekering
Dien van je gezin een jaaroverzicht in van de mutualiteit met de
remgelden (wettelijk samenwonende partner en kinderen tot 21 jaar).


alle remgelden: arts, kinesist, thuisverpleging, osteopaat,
chiropractor, homeopaat, podoloog, psychotherapie,
psycholoog, logopedie en steunzolen.
voorgeschreven medicatie enkel op jaaroverzicht apotheek met
uitzondering van voeding, verzorgingsproducten, contraceptie
enz…

050 32 70 80
info@sofoco.be
www.sofoco.be



OCMW Brugge
Ruddershove 4
8000 Brugge

Belangrijk om te weten is dat zowel de vertrouwenspersoon als het
beslissende Beperkt Comité van Sofoco gebonden zijn door het
beroepsgeheim. Enkel de strikt noodzakelijke info wordt tussen deze
personen vertrouwelijk gecommuniceerd.

BE58 0682 0781 8079

Uiterlijk op 30 juni dien je je dossier in met kosten gemaakt tussen 1
januari en 31 december van het voorbije jaar via het document
“Aanvraagdocument financiële tussenkomst”. Zorg hierbij voor
volledig jaaroverzichten.
Ook voor problemen die hiermee wat samenhangen mag je steeds
beroep doen op de vertrouwenspersoon binnen het OCMW Brugge.

Bijzondere gebeurtenissen? Onze gelukwensen
gaan gepaard met een geschenk





bij geboorte of adoptie van een kind
bij huwelijk
bij viering van 25 of 35 jaar dienst door je werkgever
bij opruststelling

Wil je aansluiten?
Laat er geen gras over groeien

bij overlijden van het lid is er een tussenkomst in de begrafeniskosten

Vermijd een wachttijd voor financiële tussenkomsten.
Sluit aan binnen de 3 maanden nadat je in dienst komt of na je
onthaaldag. Dan krijg je zowaar 3 maand gratis lidmaatschap!

Via Sofoco krijg je zeer gunstige voorwaarden bij
handelaars en verzekeringen in de regio

Kort en bondig:

ieder lid krijgt een individuele lidkaart. Op vertoon van je lidkaart
kan je aankopen doen met behoorlijke kortingen in de meer
dan 100 winkels vermeld op de Merito.Club
als ambtenaar kan je een korting krijgen bij Assurwest, Ethias en
Degima.
via het secretariaat kan je geschenkkaarten en Kinepolis-tickets
aan gunstprijzen kopen, via de website kun je ook
pretparktickets met korting kopen;
voor sommige evenementen kunnen we toegangstickets
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.

Feesten zit in ons DNA
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.
Groepsreizen zoals een weekendje Londen.

We bestaan sinds 1963
Onze vereniging is één van de grootste uit de regio
Onze bestuursleden/vrijwilligers hebben een vaste job binnen het
OCMW / Mintus / de verenigingen, waar ze tegelijkertijd de spilfiguur en
antenne van Sofoco zijn
Je sluit aan voor een klein maandelijks bedrag tussen € 2.48 en € 3.97,
afhankelijk van je netto wedde
Jij hoort gewoon bij ons te zijn
We creëren fijne gelegenheden om wat tijd te spenderen met je
collega’s, ex-collega’s/senioren en kennissen van de werkvloer.
Uiteraard kan je ook samen met je familie en vrienden op pad.
aansluitingsformulier Sofoco

Word lid en je kan
Aan personeelsprijs mee op daguitstappen, al eens een citytrip
meepikken, fietstochten maken, de Champagnestreek gaan
verkennen…
Genieten van een overweldigend aanbod van kortingen bij
handelaars in de regio

Geniet eens van een daguitstap, een workshop om je
creativiteit los te laten, of pik een graantje cultuur mee.
Voor elk wat wils en steeds open voor suggesties!

Sabine Van Hamme
Voorzitter Sofoco

Sofoco verzorgt ook de
administratie voor initiatieven
van de werkgever
Groepshospitalisatieverzekering
Administratieve ondersteuning

Op 6 juni 2013 vierde Sofoco haar 50-jarig jubileum.
Senator Sabine de Bethune hield er een betoog over de
waarde van vrijwilligerswerk in onze maatschappij. Sofoco
zet zich in voor het materiële en sociale welzijn van haar
leden.

Met zijn jarenlange ervaring staat het
secretariaat Sofoco in voor de volledige
administratieve ondersteuning van de
groepshospitalisatieverzekering: aansluiting,
wijzigingen, schadeaangifte en -opvolging

Kom naar de fitness
Zij sprak haar lof uit voor de vrijwilligers van Sofoco en
benadrukte dat vrijwillig engagement een uitstekend
recept tegen verzuring is. Het vormt zowel voor de
maatschappij als voor de vrijwilliger zelf een
kwalitatieve meerwaarde. Bovendien spelen
vrijwilligers een cruciale rol in de democratische
processen omdat ze de vinger aan de pols houden in
de samenleving, door noden en behoeftes te
signaleren.

Ieder personeelslid kan gebruik maken van de
fitnessruimte in het OCMW-gebouw
Ruddershove 4, 8000 Brugge
De fitnessruimte is elke dag open
van 7u30 tot 21u45.
Er is keuze tussen een basic abonnement à € 5
per maand, en een begeleidingsabonnement
via SportMed.
Inschrijven voor een basic abonnement op
het secretariaat van Sofoco bij Fari Cidi – Tel
050 32 70 80
Klik hier voor de infobrochure fitness OCMW
Brugge

Zoek je kennissen op bij
Sofoco
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.

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.

Ze staat in voor het bevorderen van cultuur,
ontspanning en vrijetijdsbesteding en een ruim
aanbod activiteiten
Sofoco richt meerdere activiteiten per maand in. Je ziet ze op de
werkvloer uithangen als oranje flyers met verschillende initiatieven zoals
voordrachten, daguitstappen en meerdaagse reizen.

“We moeten nog eens iets samen doen…”

Ons doel
Wie zijn we en wat is onze missie?
De vereniging is een personeelskring met sociale opdracht, opgericht
onder de benaming SOLIDARITEITSFONDS VAN EN VOOR HET PERSONEEL
VAN DE COMMISSIE VAN DE OPENBARE ONDERSTAND BRUGGE,
afgekort SOFOCO. Ze is nu de personeelsvereniging van het OCMWBrugge, en van alle verenigingen opgericht conform Hoofdstuk XII van
de OCMW-wet waarvan het OCMW-Brugge lid is.
Het solidariteitsfonds heeft tot doel het verschaffen van hulp aan de
leden in gevallen waar zekere bestaansmoeilijkheden niet op eigen
krachten kunnen overwonnen worden, het bevorderen van de
gezondheid, de ontwikkeling en de ontspanning van haar leden.

Van naaldje tot draadje
Heb je even de tijd, verdiep je dan in onze statuten.

