
ONDERWIJS PERSONEEL

De extraatjes 
zijn welkom

Ik trek  
eropuit  
met de  

collega's

Kom  
je ook 
naar het  
interklaas-
feest? Word  je ook  lid?

Ik geniet 
van veel 
voordelen



Wat is SodiGent?

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent

11.500 
leden

met hun gezin 

35.000  
personen

14
activiteiten

in 2017 

6952 
deelnemers

4
magazines per jaar 
en doorlopend op 

facebook en website

8
medewerkers Ons principe: solidariteit

Wanneer je lid wordt of bent van SodiGent geef je aan dat 

je solidariteit en verbondenheid met je collega’s belangrijk 

vindt. Met het lidgeld en ondersteuning van de partners kan 

SodiGent jouw welzijn en die van de collega’s bevorderen.

De belangrijkste taak van SodiGent is een helpende hand 

bieden bij onverwachte financiële, maatschappelijke, 

administratieve problemen of hoge medische kosten. Voor 

veel leden maakt SodiGent hier een groot verschil uit.

Je geniet ook van een ruim aanbod aan financiële 

voordelen: premies, tegemoetkomingen, goedkopere 

tickets, winkelkortingen en een ondersteuning voor een 

teamactiviteit met je collega’s.

Omdat SodiGent een deel van de kosten draagt kan je 

alleen of samen met een vriend of gezinsleden goedkoper 

deelnemen aan een van de vele activiteiten die SodiGent 

organiseert.

Heb je een lerarenkaart?
Zelfs dan geeft Sodigent een mooie aanvulling• nog meer voordelen zoals premies• nog meer 

activiteiten zoals het Sinterklaasfeest• hulp op maat•  Pretparkkaarten voor gans de familie
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De leukste pijler

Evenementen
Arne Berwouts

"SodiGent organiseert tal van evene-

menten. Sommige komen jaarlijks 

terug, andere zijn maatwerk voor een 

bepaalde doelgroep: gezinnen met kin-

deren, alleenstaande, sportieve leden of 

collega’s die van een culinaire uitstap 

genieten... Voor ieder wat wils!  

Wat staat er in 2018 nog op het pro-

gramma? Het gezelligste  bierfestival 

van het land in Poperinge. Het Sin-

terklaasfeest met cadeautjes voor alle 

kinderen geboren tussen 2007 en 2017 

en de kerstmarkt in Keulen.

Ondertussen organiseren we de projec-

ten voor 2019. Een tipje van de sluier: 

twee filmavonden, een zomerfestival, 

afterworkconcerten, een sportieve tour 

voor het gezin, een culinaire uitstap 

en klassiekers als het Sintfeest, kerst-

markt en de 'Foute Fuif'. SodiGent-leden 

ontvangen thuis ons magazine met alle 

komende evenementen."

De nuttigste pijler  

Financiële  
voordelen
Sabine Van Durme

“Als lid van SodiGent kun je aanspraak 

maken op een hele rij premies en 

tegemoetkomingen. Bij een geboorte 

of adoptie en als je kind 12 jaar wordt, 

wanneer je trouwt of wettelijk gaat 

samenwonen, heb je recht op een 

premie van 100 euro. Heeft je kind een 

beperking? Dan kun je aanspraak maken 

op een jaarlijkse ondersteuning van 150 

euro. Voorwaarden en hoe je een premie 

kunt ontvangen vind je terug op de 

website van SodiGent. Ook je remgeld 

kan deels terug betaald worden. 

Als lid geniet je ook van een serieuze 

korting voor kinderkampen en vakan-

tieparken, pretparken voor het hele 

gezin, cinema en concerten. 

Alle kleine beetjes helpen. Deze voor-

delen zijn een leuk extraatje voor je 

portemonnee.”

De belangrijkste pijler 

Sociale  
dienstverlening
Sofie De Paermentier

“Als je op een probleem botst, heb-

ben we binnen SodiGent consulenten 

klaarstaan om je te helpen. Meestal 

vraagt men ons een financiële tussen-

komst bij medische uitgaven: als de 

medische kosten zwaar doorwegen op 

je gezinsbudget is een extra tegemoet-

koming vanuit SodiGent mogelijk. We 

geven ook renteloze leningen en hel-

pen bij je administratie. Kort gezegd: 

we geven onze leden zorg op maat. 

De deur van SodiGent staat voor ieder-

een open. Wij geven een luisterend oor 

en helpen waar mogelijk. Als dat niet 

lukt verwijzen we door naar de juiste 

instanties.”

De drie pijlers van SodiGent
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Sinterklaasfeest
Heb je kinderen geboren tussen 

2007 en 2017? Dan rolt SodiGent 

de rode loper uit in Kinepolis Gent. 

De ingrediënten van deze klassie-

ker van formaat zijn een bezoekje 

aan de Sint en zijn Pieten, anima-

tie, een film naar keuze en een 

geschenkje voor alle brave kindjes. 

En dat allemaal voor slechts 2 euro 

per persoon! Inschrijven kan nog 

tot 18 oktober.

Met pompiers
op de bus
Nele Van Snick is lid van het eer-

ste uur. Overdag werkt ze in de 

kinder opvang van Stad Gent, na de 

werkuren trekt ze er graag op uit. “De 

waaier van SodiGent is breed: van 

culturele voorstellingen tot wande-

lingen en bezoeken aan kerstmark-

ten, wijnkastelen, noem maar op. De 

monoloog ‘Gouden Tanden’ van ac-

teur Daan Hugaert bijvoorbeeld was 

indrukwekkend. Op eigen houtje zou 

ik daar wellicht nooit naartoe gegaan 

zijn. En je maakt nieuwe vrienden. 

Op de bus naar de brouwerijwande-

ling in Nassogne zat ook een ploeg 

van de Gentse brandweer. Dat was 

plezier maken van begin tot einde.”

Wat is jouw voordeel?

SodiGent betaalt een deel van de kosten.  

En vooral: het is een leuke manier om in 

contact te blijven met je collega’s en  nieuwe 

collega’s te leren kennen!

Evenementen

Bierfestival Poperinge 
Niet te missen voor liefhebbers van gerstenat: de 

bieruitstap naar het Hopmuseum en het Bierfestival. 

Onze bob rijdt naar de Westhoek op 27 en 28 oktober.

Sintfeest 
Het Sintfeest is het familiefeest bij uitstek. Op 24 no-

vember, 25 november of 2 december kun je met het 

hele gezin naar de film.

Kerstmarkt
De beste plek om je eindejaarsinkopen te doen? Dat 

is kerststad Keulen, met maar liefst acht kerstmarkten. 

Op 15 december legt SodiGent bussen in voor haar 

leden.

Foute fuif
Op 3 januari zetten we het nieuwe jaar in: de Vooruit is 

het decor voor een avondje bijpraten en dansen.

En nog veel meer...
Twee filmavonden, afterworkconcerten, een sportieve 

tour voor het hele gezin, een zomerfestival, een culi-

naire uitstap én de klassiekers. Meer info lees je in het 

laatste SodiGent-magazine van 2018.

 Programma 2018

 Wat mag je verwachten in 2019?

De leukste pijler

+



5

Financiële voordelen
Premies
•   Trouwen of wettelijk samenwonen: 100 euro

•   Geboorte: 100 euro

•   Adoptie: 100 euro

•   Kind wordt 12 jaar: 100 euro

•   Kind met beperking: jaarlijks 150 euro.

De voorwaarden vind je terug op de website van 

SodiGent.

Tegemoetkoming
•   Betaalde je vorig jaar minstens 140 euro remgeld?  

Dan krijg je 35 euro terugbetaald.

•   Je bent gepensioneerd en hebt een hospitalisatie-

verzekering? Je krijgt naargelang je leeftijd tussen 

35 en 105 euro terugbetaald.

Goedkopere tickets
Een vast aanbod dat bestaat uit pretparken en die-

rentuinen, bioscooptickets ( Kinepolis 'online', Scoop

en Sphinx aan de balie), sport- en cultuurevene-

menten. Makkelijk te boeken via de website of te 

verkrijgen aan de balie.

Kortingen 
Kortingen bij Fun, Newstory én Dell computers en 

Mobitel telefonie enz.

Organiseer je eigen project
Je wil iets organiseren buiten de diensturen voor je  

eigen dienst, voor en met de collega’s? Sportief, 

cultureel, maatschappelijk uitje? Of gewoon fun? Dan 

kan je rekenen op onze financiële steun.

Wat is jouw voordeel? Deze voordelen zijn een leuk extraatje voor je 
portemonnee: alle kleine beetjes helpen!

De nuttigste pijler

Lotto Zesdaagse

Fan van film
Deborah Debbaudt zegt geen nee tegen 

financiële voordelen van SodiGent. “Bij 

de geboorte van onze zoon en toen we 

officieel gingen samenwonen, kregen 

we een premie van 100 euro. We kopen 

ook vaak bioscooptickets met korting. Zo 

geven we onze liefde voor film door aan 

ons kindje.”

In november trekken de wielerfans 

weer massaal naar het Kuipke voor 

de Lotto Zesdaagse. Naar goede 

gewoonte hebben SodiGent en de 

Koninklijke Sportvereniging Gents 

Stadspersoneel een stapeltje kaarten 

opzijgelegd met een fikse korting: je 

betaalt 15 euro in plaats van 25 euro 

aan de kassa! 

Vanaf 28 september kun je tickets 

voor het middenplein reserveren voor 

13, 16, 17 of 18 november. Meer info 

over de voorwaarden vind je op de 

website van SodiGent. 
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Hulp op maat

Malaïka Vandegehuchte verzorgt 

samen met haar collega Sofie  

De Paermentier de sociale 

dienstverlening voor de leden 

van SodiGent.“Welke leden bij 

ons aankloppen? Daar kan ik 

niets over zeggen. We werken 

in absoluut vertrouwen. Bijna de 

helft van de aanvragen betreft 

een financiële tegemoetkoming 

bij al te zware medische kosten. 

Een derde gaat over renteloze 

leningen en 10% over hulp bij 

administratie: papieren die stilaan 

een onoverwinbare berg worden 

en die spitten we samen snel uit. 

De rest van ons werk bestaat uit 

doorverwijzen, want we hebben 

niet voor alles een oplossing 

in huis. Maar luisteren naar elk 

verhaal, vertrouwelijk, met de 

nodige aandacht en je probleem 

ernstig nemen, daar heeft ieder-

een recht op.” 

Wat is jouw voordeel?

Zorg op maat: financieel, een luisterend oor, 

helpen waar het mogelijk is en indien dit niet 

lukt word je doorverwezen naar instanties die je 

kunnen helpen.

Sociale dienstverlening

Medos 
Bij medische kosten die zwaar doorwegen op 

je gezinsbudget zoals prothesen, oogzorg, 

tandzorg, andere ingrepen…

Renteloze leningen  
Wanneer een sociale noodsituatie ontstaat die 

tijdelijk verholpen kan worden, is een rente loze 

lening mogelijk voor beperkte bedragen (zoals 

maximum 1.500 euro voor de huur).

Papierberg
Verdwaald in de paperasserij? Heb je onbetaal-

de facturen of misloop je terugbetalingen? We 

brengen opnieuw orde in de chaos.

Advies
Onderschat nooit het adresboekje van 

 SodiGent! In de Groep Gent (Stad, OCMW, 

 politie, brandweer, sociale diensten,… ) en an-

dere partners (zoals CAW) werken heel wat ex-

perten. En zo niet, vinden we wel de geschikte 

specialist daarbuiten.

De belangrijkste pijler



Met je lidmaatschap  

geef je aan dat je  

solidariteit onder  

collega’s belangrijk vindt.
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Sociale dienstverlening Hoe word ik lid van SodiGent?
Wil je lid worden van 

SodiGent? Dan hebben we 

jouw persoonlijke gege-

vens nodig en dien je het 

aansluitingsformulier in te 

vullen. Deze vind je terug 

op onze website of op de 

bladzijde hierna.

Ben je niet zeker of je al lid 

bent? Bel of mail ons en 

we kijken het voor je na.

Als je lid wordt vanaf de 

datum van je indiensttre-

ding, heb je geen wachttijd 

om van alle voordelen te 

genieten.

Word je later lid, dan kun 

je de eerste 12 maanden 

enkel genieten van kor-

tingen bij handelaars. Aan 

activiteiten deelnemen of 

premies aanvragen kan pas 

na een wachttijd van 12 

maanden.

Wil je toch deelnemen 

aan een activiteit tijdens je 

wachttijd? Neem dan con-

tact op met SodiGent om 

na te gaan of je dossier ge-

regulariseerd kan worden.

De bijdrage voor jouw 

lidmaatschap bedraagt 

2,00 euro per maand. Dat 

bedrag wordt rechtstreeks 

afgehouden van je netto-

loon indien je loon betaald 

wordt door de Stad of 

OCMW Gent.

In alle andere gevallen 

dien je het lidgeld zelf te 

storten op de rekening van 

SodiGent (6 euro/kwartaal 

of 24 euro/jaar).

Hiernaast nog eens in het 

kort hoe het in zijn werk 

gaat.

Binnenkort  
op pensioen?
Wil je graag blijven genieten 

van de voordelen? Dat kan, je 

dient enkel je lidmaatschap 

voor aanvang van je pensioen 

aan SodiGent door te geven.

SodiGent

• Ik vul het aanslui-
tingsformulier hierna 
in en stuur dit door 
naar SodiGent

• Ik ontvang de beta-
lingsmodaliteiten van 
SodiGent

• Ik betaal het lidgeld
• Ik ben lid

•  Ik hoef niks te  
ondernemen

• Ik neem contact op 
met SodiGent

• Ik ontvang een ant-
woord van SodiGent

Ik wil lid  
worden

1

Ik weet niet of 
ik lid ben

3

Ik ben  
lid

2



WAAR  VIND JE  SODIGENT?

AANSLUITINGSFORMULIER VOOR MEDEWERKERS MET ONDERWIJSSTATUUT 

naam:     voornaam: 

adres: 

postcode:     woonplaats: 

e-mail waarop we u kunnen bereiken: 

telefoon of gsm-nr waarop we u kunnen bereiken: 

organisatie:    

werkplek:   

datum indiensttreding: 

rijksregisternr:    rekeningnr: BE

Ik ben  ❏ gehuwd    ❏ samenwonend    ❏ alleenstaand 

Indien u gehuwd of samenwonend bent, geef dan hieronder de samenstelling van uw 
gezin (uw partner en uw kinderen). Bij nieuw samengestelde gezinnen noteer je ook de 
kinderen van uw partner en uw gezamenlijke kinderen. 

naam voornaam geboortedatum geslacht m/v 

Ik stort elk kalenderjaar (in januari of februari) het lidgeld van 24 euro op de volgende 
rekening: BE76 0680 5089 3095, met vermelding van “mijn naam + lidgeld 24 euro voor 
het jaar x” 

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in het ledenbestand van SodiGent 
(Botermarkt 1, 9000 Gent). Het bestand wordt aangewend voor de exploitatie van een 
ledenbeheer, verzenden van een ledenmagazine en het gebruik van het aanbod ter 
bevordering van uw welzijn. U heeft wettelijk recht op inzage en eventuele correctie 
van uw persoonsgegevens die conform de wet van 8 december 1992, bescherming van 
persoonlijke gegevens, worden behandeld.  
Met de ondertekening van dit document gaat u akkoord dat SodiGent uw persoonlijke 
gegevens beheert en gebruikt zoals hierboven vermeld. 

Voor akkoord, naam: (verplicht in te vullen)

(handtekening): (verplicht in te vullen)

Datum: (verplicht in te vullen)

Stuur dit formulier naar SodiGent, Botermarkt 1, 9000 Gent of mail het naar sodigent@stad.gent Verantwoordelijk uitgever: Tonia Vanquickenborne, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent

 09 266 53 80  
 sodigent@stad.gent

 www.sodigent.gent
 www.facebook.com/sodigent

Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
Bezoekadres: Franklin Rooseveltlaan 1, Gent
Maandag: 9 tot 13 uur
Dinsdag: 13 tot 17 uur
Woensdag: 9 tot 13 uur en 14 tot 17 uur
Donderdag: gesloten
Vrijdag 9 tot 13 uur

✂
 


