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De sportcheques zijn 
terug! 

 

Het belooft een mooi sportjaar te worden in Anderlecht. Op initiatief van schepen van Sport Julien 

Milquet en met de steun van burgemeester Fabrice Cumps en het schepencollege worden tussen  

5 september tot 18 november sportcheques ter waarde van 75 euro uitgedeeld aan Anderlechtse 

jongeren die zich wensen in te schrijven bij een sportclub in Anderlecht.  

 

De sportcheques geven recht op een forfaitaire terugbetaling van 75 € op de kosten van een lidmaatschap 

van een door de gemeente erkende Anderlechtse sportclub die haar activiteiten op het grondgebied van 

Anderlecht uitoefent. Deze cheques zijn voorbehouden voor jongeren (geboren tussen 2004 en 2019) die 

gedomicilieerd zijn in Anderlecht en wier familie een beperkt inkomen heeft of jongeren met een handicap 

(zonder inkomenscriteria). De sportcheques zijn verkrijgbaar van 5 september tot 18 november. Wie hier 

graag gebruik van wil maken, kan een afspraak maken via het nummer 0499 96 62 46. Meer info over 

deze actie is ook te vinden www.anderlecht.be/nl/sportcheques.  

 

“De Sportdienst zet zich al jaren in om sport in Anderlecht, op alle niveaus en voor iedereen, uit te breiden 

en te promoten. Met deze sportcheques, al het tweede jaar op rij ter waarde van 75 euro, willen we vooral 

jongeren uit gezinnen met een beperkt inkomen en jongeren met een handicap sneller aanzetten tot 

sporten door hen toegang te geven tot een scala van activiteiten aan een democratische prijs”, voegt 

schepen van Sport Julien Milquet er nog aan toe.  

 

"Iedereen toegang geven tot sport is een prioriteit voor Anderlecht. Met deze sportcheques en de 

aanzienlijke investeringen in onze sportinfrastructuren brengen we sportactiviteiten dichter bij alle 

inwoners van Anderlecht", voegt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, er nog aan toe. 

 

Daarnaast is de Sportdienst gestart met haar sportprogramma voor het seizoen 2022-2023: yoga, futsal, 

schermen, conditieverbetering, klimmen, Jiu Jitsu, Qi Gong, … er is voor ieder wat wils! Voor wie graag 

deelneemt aan de Ladies Run in november of de Anderlecht Christmas Run ten voordele van Viva for Life 

in december, maar nog wat aan zijn of haar conditie moet werken, gaan de lessen “ik loop om fit te blijven” 

vanaf 19 september weer van start. Deze gratis sessies, onder begeleiding van een sportcoach, zijn 

verdeeld in twee niveaus. Niveau 1 leert deelnemers zonder enige conditie om 5 km te lopen, terwijl niveau 

2 zich toespitst op mensen die al enige conditie hebben en graag 10 km willen lopen. Inschrijving via 0484 

922 289 of anderlecht.run@gmail.com    
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