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Waarom ben je lid van vzw SodiGent?
SodiGent is de Sociale Dienst voor de actieve en op rust
gestelde medewerkers van Stad Gent, OCMW Gent,
Ziekenhuis Jan Palfijn, Brandweerzone Gent Centrum, North
Sea Port, AGB Erfgoed, AGB Kunsten, SVK Gent, de centrale
en sogent. Om van de voordelen te kunnen genieten, betaal je
lidgeld. Met dat geld en de ondersteuning van de partners kan
SodiGent vzw jouw welzijn en dat van je collega’s bevorderen.
Lid worden of blijven doe je om verschillende redenen.
De belangrijkste taak van SodiGent is een helpende hand

bieden bij onverwachte financiële, maatschappelijke of
administratieve problemen of hoge medische kosten. Voor
veel leden maakt SodiGent hier het verschil. Je geniet ook
van een ruim aanbod van financiële voordelen: premies,
tegemoetkomingen, goedkopere tickets voor bioscopen en
pretparken, winkelkortingen en leuke uitstappen. En omdat
SodiGent een deel van de kosten draagt, kun je, samen
met je partner, een vriend of je kleinkinderen, goedkoper
deelnemen aan de activiteiten die de vzw organiseert.
Stedelijk
Onderwijs
Gent
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De drie pijlers van SodiGent

De leukste pijler

De nuttigste pijler

De belangrijkste pijler

Arne Berwouts

Mario Vermeersch

Sofie De Paermentier

Evenementen en
uitstappen
“Of je nu van sportieve, ontspannende,
culinaire of avontuurlijke activiteiten
houdt: bij SodiGent vind je zeker je
gading! De vzw organiseert het hele
jaar door activiteiten en uitstappen
voor een prikje. We trekken naar een
dieren- of pretpark, gaan op culinaire
ontdekkingstocht, en organiseren een
reünie, een filmavond, afterwork
concerten en een bezoek aan een
kerstmarkt. Alleen komen, met een
vriend, je partner of de kleinkinderen:
aan jou de keuze! Onze activiteiten zijn
het ideale moment om met je oud-collega's contact te houden of nieuwe
vrienden te maken. We hopen je daar
snel te kunnen begroeten.”

P.4

Financiële
voordelen

“Als lid van SodiGent kun je een
gedeeltelijke terugbetaling van je
hospitalisatieverzekering aanvragen,
ongeacht bij welke verzekeraar je bent
aangesloten. Het bedrag hangt af van
je leeftijd en kan oplopen tot 105 euro.
Als lid geniet van je kortingen bij
vakantieparken, bioscopen, de Gentse
musea, pret- en dierenparken en handelaars. Ten slotte kun je ook aanspraak
maken op een hele rij premies.
Op liefde staat geen leeftijd! Wie trouwt
of wettelijk gaat samenwonen krijgt
een premie van 100 euro. Leden die een
kind met een geestelijke of lichamelijke
beperking ten laste hebben, kunnen
jaarlijks een premie van 150 euro ontvangen.”

P.5

Sociale
dienstverlening
“Als je op een probleem botst, hebben
we binnen SodiGent consulenten
klaarstaan om je te helpen. Meestal
vraagt men ons om een financiële
tussenkomst bij medische uitgaven:
als de medische kosten zwaar doorwegen op je gezinsbudget is een extra
tegemoetkoming vanuit SodiGent
mogelijk. We geven ook renteloze
leningen en helpen bij je administratie.
Kort gezegd: we geven onze leden zorg
op maat. De deur van SodiGent staat
open voor iedereen. We bieden een
luisterend oor en helpen waar mogelijk. Als dat niet lukt, verwijzen we door
naar de luiste instanties.”

P.6
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Filmavond
Samen genieten van een goeie, spannende of grappige
film, en daarna wat bijpraten met een hapje en een
drankje: elk jaar organiseren we een gezellige filmavond.

Culinaire uitstap
De smaakpapillen eens goed verwennen? SodiGent
gaat jaarlijks op zoek naar een uitstap waarbij lekkernijen en ambachtelijke producten centraal staan. Zo
zijn we al bier, oesters en aardbeien gaan proeven.

Sportieve uitstap
Staat ook elk jaar op het programma: een sportieve uitstap voor het hele gezin. Dat kan een moerastocht, een
dropping, een wandeltocht of een dagje sporten zijn.

Reünie
Zou je graag andere gepensioneerde oud-collega’s
terugzien? Ieder jaar organiseert SodiGent een reünie.
Tijdens een etentje praat je gezellig bij, daarna sla je de
beentjes uit op hits van vroeger en nu.

Familietrip
Het familie-uitje naar een dierentuin of pretpark is ook
een vaste waarde. Leden kunnen met hun kinderen of
kleinkinderen deelnemen, voor de heen- en terugrit
nemen we het openbaar vervoer.
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Evenementen
Vrolijk van
Van Eyck
“Elke Gentenaar kent het Lam Gods
en Van Eyck, maar pas als je z’n
miniaturen van heel dichtbij hebt
gezien, besef je hoe straf hij was.
Ik prijs mezelf gelukkig dat ik de Van
Eyck-expo in het MSK nog heb kunnen
meepikken voor corona.” Vera Bracke heeft
haar hele leven op de Groendienst gewerkt, de
laatste jaren als directeur, en geniet nu al ruim vier jaar van haar pensioen.
“Via SodiGent hebben we sindsdien al veel cultuur opgesnoven: de
voorstelling ‘Gouden tanden’ met Daan Hugaert, de jaarlijkse filmavond.
En altijd loop je wel een oude collega of werkkennis tegen het lijf.”

Iedereen welkom
SodiGent zorgt er graag voor dat ook mensen met een beperking in de best
mogelijke omstandigheden aan activiteiten kunnen deelnemen. De noden
en behoeftes rond toegankelijkheid verschillen. Indien je dat wenst, kun je
altijd contact opnemen met de medewerkers van SodiGent om samen op
zoek te gaan naar de beste oplossing.
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Tegemoetkoming
Je bent gepensioneerd en hebt een hospitalisatie
verzekering? Je krijgt naargelang je leeftijd tussen
35 en 105 euro terugbetaald.

Premies

VAN 35 TOT 105 EURO

Hospitalisatie
Ben je gepensioneerd en betaal je
voor een hospitalisatieverzekering?
Dan kun je als lid van SodiGent jaarlijks een financiële tegemoetkoming
krijgen.
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Het precieze bedrag ervan, tussen 35
en 105 euro, hangt af van je leeftijd
maar is sowieso hoger dan je lidgeld.
Om de terugbetaling te ontvangen
moet je vijf jaar lid zijn.

Fan van film
Op haar eerste dag als administratief bediende bij Stad Gent werd
Linda Michem lid van SodiGent, nu – zo’n 42 jaar later – is ze dat
nog steeds. Sinds 1 januari is ze met pensioen.
“Net als mijn man, het is wennen om
mekaar zoveel te zien. Sinds jaar en dag gaan
we samen naar de film als er een nieuwe
James Bond uitkomt – de tickets kopen
we via SodiGent. En met de komst van
de kleinkinderen ben ik alleen maar vaker
beginnen te gaan: ‘The Lion King’, ‘Frozen
2’, ‘F.C. De kampioenen’: we hebben ze
allemaal gezien.”

Op liefde staat geen leeftijd! Wie trouwt of w
 ettelijk
gaat samenwonen krijgt een premie van 100 euro.
Leden die een kind met een geestelijke of lichame
lijke beperking ten laste hebben, kunnen jaarlijks een
premie van 150 euro ontvangen. Meer informatie over
deze en andere premies vind je op de website van
SodiGent.

Goedkopere tickets
Een vast aanbod dat bestaat uit pretparken en dierentuinen, bioscooptickets. Ze zijn makkelijk te boeken via
de website of te verkrijgen aan de balie in De Stroom.
Kaartjes voor sport- en cultuurevenementen, de Gentse musea en zwembaden op vertoon van de lidkaart.

Kortingen
Ook in heel wat winkels krijg je als SodiGent-lid
mooie kortingen. Computers, telefonie, verf en
decoratiematerialen, verlichtingen en ergonomische
bureaustoelen: de lijst is lang. Dreig je het overzicht
kwijt te raken? De askOLI-voordelenzoeker is een app
die alle voordelen bijhoudt van de organisaties waar
jij mee verbonden bent. Meer info op de website van
SodiGent.
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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 renteloze
lening mogelijk voor beperkte bedragen (zoals
bijvoorbeeld maximaal 2.500 euro voor de
huurwaarborg).

Papierberg
Verdwaald in de paperasserij? Heb je onbetaalde facturen of heb je terugbetalingen gemist?
We brengen weer orde in de chaos.

Advies
Onderschat nooit het adresboekje van SodiGent! In de Groep Gent (Stad, OCMW, politie,
brandweer, sociale diensten…) en andere partners (zoals CAW) werken heel wat experten. En
zo niet, vinden we wel de geschikte specialist
daarbuiten.
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Sociale dienstverlening
Ook tijdens je
pensioen helpen
we je verder
Malaïka Vandegehuchte verzorgt
samen met haar collega Sofie
De Paermentier de sociale
dienstverlening voor de leden van
SodiGent.
“Alle leden kloppen aan bij SodiGent: iedereen kan onverwacht
in moeilijk financieel vaarwater
komen, iedereen kan een verlies
te verwerken krijgen of hulp
nodig hebben. Bijna de helft
van de aanvragen betreft een
financiële tegemoetkoming bij
hoge medische kosten voor een
prothese, tanden of een operatie.
Een derde gaat over renteloze

leningen en 10 procent over hulp
bij administratie. De rest van ons
werk bestaat uit doorverwijzen,
want we hebben niet voor alles
een oplossing in huis. Maar iedereen heeft recht op een luisterend
oor en een vertrouwelijk gesprek.
Indien nodig komt SodiGent bij
jou op bezoek.”

Tover een
glimlach
Ken je een SodiGent-lid dat
het moeilijk heeft? Dat ernstig
ziek of vereenzaamd is? Wil je
hem of haar een kleine attentie
bezorgen? Als je zelf lid bent van SodiGent kun je meedoen met Hand
en Hand. Laat ons weten wie je wenst te bezoeken en waarom, breng
het betalingsbewijs van je geschenkje binnen en je krijgt tot 25 euro
terugbetaald.

✂

AANSLUITINGSFORMULIER GEPENSIONEERDE LEDEN SODIGENT
Terug te bezorgen aan SodiGent
Ik ondergetekende:
voornaam: 				naam:
met pensioen met ingang van:
adres:

Met pensioen?
Wat doe ik met
SodiGent?
Ik ben nog geen lid en wil lid worden
• Ik vul het aansluitingsformulier hiernaast in en stuur
het naar SodiGent vzw, Botermarkt 1, 9000 of
sodigent@stad.gent.
• Je ontvangt de betalingsmodaliteiten. Lidmaatschap
kost 24 euro per jaar.

Ik ben lid en ik wil lid blijven
• Ik breng SodiGent op de hoogte van mijn pensioen,
vul het aansluitingsformulier hiernaast in en stuur
het naar SodiGent vzw, Botermarkt 1, 9000 of
sodigent@stad.gent.

Ik ben lid maar wil geen lid meer blijven
• Ik breng SodiGent op de hoogte van mijn beslissing,
vul het aansluitingsformulier hiernaast in en stuur
het naar SodiGent vzw, Botermarkt 1, 9000 of
sodigent@stad.gent.

Ik weet niet of ik lid ben
• Ik neem contact op met SodiGent vóór de datum
waarop ik met pensioen ga.

postcode: 					woonplaats:
e-mail waarop we je kunnen bereiken:
telefoon of gsm-nr waarop we je kunnen bereiken:
voormalige werkgever : 			
rijksregisternr: 				rekeningnr: BE
(begint met omgekeerde geboortedatum, terug te vinden op je sis-kaart)

Ik ben

❏ gehuwd ❏ samenwonend ❏ alleenstaand

naam partner:				geboortedatum partner:		
Ik wens

❏ lid te worden van SodiGent
❏ lid te blijven van SodiGent
❏ geen lid te blijven van SodiGent

datum:

handtekening:

Stuur dit formulier naar SodiGent:
SodiGent vzw
Postadres en maatschappelijke zetel: Botermarkt 1 – 9000 Gent
Bezoekadres: De Stroom Franklin Rooseveltlaan 1 – 9000 Gent
Ondernemingsnummer 0413.873.759
Rechtpersonenregister gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
sodigent@stad.gent
www.sodigent.gent
facebook.com/sodigent
Op onze website www.sodigent.gent kun je een SodiGent-profiel aanmaken. Daarmee kun je je online inschrijven
voor activiteiten, online tickets aankopen, kortingscodes ontdekken en aanduiden of je al dan niet akkoord gaat met
publicatie in ons magazine van persoonlijke gegevens / foto’s.
Vzw SodiGent behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We verwerken de gegevens die je meedeelt overeenkomstig
de Belgische en Europese privacyregelgeving. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de behandeling van jouw dossier. Je hebt
een wettelijk recht op inzage en je kunt indien nodig de verbetering ervan te vragen.
Meer informatie hierover vind je op www.sodigent.gent / privacyregeling. Je kunt deze privacyregeling ook steeds per mail of telefoon
bij ons opvragen.

7

WAAR
E
VIND J ?
NT
SODIGE

PRAKTISCH
Bezoekadressen:
• De Stroom,
Franklin Rooseveltlaan 1, Gent
• AZ Jan Palfijn,
Henri Dunantlaan 5, Gent
• Voor een persoonlijk onderhoud
maak je vooraf een afspraak

OPENINGSUREN
Gebouw De Stroom
• 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

CONTACTEER ONS
 09 266 53 80
 www.sodigent.gent
 sodigent@stad.gent
www.facebook.com/sodigent
Postadres: SodiGent vzw,
Botermarkt 1, 9000 Gent
Rekeningnummer:
BE76 0680 5089 3095

Ziekenhuis Jan Palfijn
• elke 3de dinsdag van de maand
van 9 tot 12 uur

BASISREGELS BEZOEK SODIGENT TIJDENS CORONA
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kun je enkel met een
afspraak op bezoek komen bij SodiGent. Bel daarvoor 09 266 53 80 of
mail sodigent@stad.gent.
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