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Wij helpen je verder

Nieuwe voordelen



Heb je hulp of informatie nodig? 

Voel je je geïsoleerd? Geen pro-

bleem: ook tijdens de coronacri-

sis kun je contact opnemen met 

de medewerkers van SodiGent. 

De onthaalloketten in De Stroom 

en Ziekenhuis Jan Palfijn zijn 

gesloten. Vanaf nu kun je enkel 

op afspraak in De Stroom op 

bezoek komen. Maar we zetten 

maximaal in op telefonische en 

online dienstverlening.

Natuurlijk  
blijven we helpen
Heb je het financieel moeilijk door de coronacrisis? Nood 

aan een helpende hand of een luisterend oor? Of zoek je 

info over premies en voordelen? SodiGent staat voor je 

klaar – zéker in tijden van corona.

Op een veilige afstand

Ook wanneer het onthaal 

opnieuw open is, vragen we 

vriendelijk om alle aanvragen 

via telefoon, mail of post te laten 

verlopen. Zowel voor jou als 

voor de medewerkers is dat veel 

veiliger. Als het echt niet anders 

kan, maak je eerst een afspraak.

Premie of tegemoet koming
Wil je een premie of tegemoet-

koming aanvragen? Stuur de 
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Beste leden,

Terwijl ik dit voorwoord zit te schrijven, 

zijn er nog altijd een aantal coronavoor-

zorgsmaatregelen van kracht. Ook 

SodiGent heeft zich aan die voorschriften 

aangepast. Tegelijk bleef de vzw al het mogelij-

ke doen om haar leden bij te staan. In dit magazine lees je hoe.

Maar de coronacrisis is niet alléén kommer en kwel: de afgelo-

pen maanden toonden velen zich net van hun creatiefste kant. 

Het is mooi om te zien hoeveel hartverwarmende initiatieven het 

licht zagen. SodiGent moest ook één en ander ‘herdenken’. Om-

dat de afterworkconcerten niet konden doorgaan, zijn we op de 

trein van de virtuele concerten gesprongen. Onder de noemer 

‘Livemuziek in je kot’ organiseerden SodiGent en Stad Gent die 

concerten om alle collega’s en leden die meehelpen in de strijd 

tegen het virus, een hart onder de riem te steken. Van de 11.700 

leden van SodiGent zijn er veel blijven werken – in de woonzorg-

centra, in AZ Palfijn, in het stedelijk onderwijs Gent, bij de brand-

weer, in de haven, in diverse diensten van Groep Gent (Stad, 

OCMW, sogent en de AGB’s), op de werkvloer of via telewerk. 

Ik zou iedereen die professioneel of vrijwillig in de frontlinie tegen 

het virus staat, willen bedanken. Jullie zijn de mensen die ons 

en onze geliefden beschermen en verzorgen, die de dienstver-

lening draaiende houden. En ook aan iedereen die de regels 

naleeft en de adviezen volgt: een dikke merci! Bedankt voor jullie 

inzet, houd moed en stay safe. Ik wens je veel leesplezier en een 

prachtige zomer,

Voorzitter Bram Van Braeckevelt
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documenten naar vzw  

SodiGent, Botermarkt 1,  

Gent of sodigent@stad.gent. 

Je kunt ze ook afgeven aan de 

stadsmedewerkers van de balie 

in De Stroom (van 8 tot 12.30 

uur en van 13 tot 16 uur).

Hulp nodig? 
Neem contact op met de  

maatschappelijk werkers van 

SodiGent op 09 266 51 23. Je 

wordt in vertrouwen geholpen. 

Info over voordelen?
Je vindt alles terug op de 

website van SodiGent. Heb je 

vragen of opmerkingen? Neem 

dan contact op via 09 266 53 80 

of sodigent@stad.gent.

Tickets aankopen
Bijna alle tickets kun je online, 

met je SodiGent-profiel, aanko-

pen op de www.sodigent.gent. 

Hoe je een profiel aanmaakt 

lees je op pagina 14. Heb je geen 

computer of smartphone?  

Neem dan contact op met 

SodiGent via 09 266 53 80 of 

sodigent@stad.gent.

Evenementen
De coronacrisis heeft invloed 

op de evenementen van  

SodiGent. Meer informatie  

vind je op pagina 10 en 11 van 

dit magazine. Heb je nog vra-

gen? Stel ze via 09 266 53 80 of  

sodigent@stad.gent.

Toch een bezoek brengen?
We vragen zo weinig mogelijk 

naar de onthaalloketten van  

SodiGent te komen. Kan het 

niet anders? Maak dan eerst  

een afspraak. 

We laten maar één bezoeker 

binnen, dus breng SodiGent op 

de hoogte als je een begeleider 

nodig hebt.  

Kom op tijd, volg de corona-

signalisatie in het gebouw en 

hou afstand in de wachtruimte.

3

Overzicht

Nog meer 
surfplezier!

Tegemoetkoming 
medische uitgaven
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Hand in hand
helpt Evenementen

uitstel is geen afstel

08
11

SodiGent 
luistert
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Altijd een 
luisterend oor

Hoe gaat het met jou?

SodiGent blijft tot jouw dienst staan tijdens de coronacrisis, 

telefonisch en per mail. Maar daarnaast gaan de 

medewerkers nog een stapje verder.

Naast hun gewone werkzaam-

heden maken de medewerkers 

van SodiGent dagelijks tijd vrij 

om zelf contact op te nemen 

met een aantal leden. Met die 

opbelactie wil SodiGent polsen 

hoe het met jullie gaat in deze 

bijzondere tijden. Zit je met een 

probleem? Maak je je – grote 

of kleine – zorgen? Of heb je 

gewoon zin in een babbel?

Als uit zo’n telefoongesprek 

blijkt dat er bepaalde noden 

zijn, dan wordt dat doorgege-

ven aan de maatschappelijk 

assistenten van SodiGent. Ver-

volgens zullen die op hun beurt 

contact met je opnemen.

Wie heb ik aan de lijn?
Hoe graag we dat ook zouden 

willen: het is onmogelijk om 

iedereen op te bellen. SodiGent 

telt namelijk meer dan 11.700 

leden. 

In eerste instantie hebben de 

medewerkers zich toegespitst 

op leden van wie ze weten dat 

die in een moeilijke thuissitua-

tie zitten.

Heb je nog geen telefoontje 

gekregen van SodiGent? Heb 

je desondanks nood aan een 

luisterend oor of voel je je extra 

geïsoleerd door de corona-

maatregelen? 

Blijf er niet mee zitten en bel 

naar 09 266 53 80. SodiGent 

luistert graag, en gaat indien 

nodig samen met jou op zoek 

naar oplossingen. We zijn er 

om jou te helpen. En soms 

kan een goed gesprek alleen al 

wonderen doen.



Wegen de medische kosten voor jou of je 
gezin zwaar door op het budget? Neem dan 
contact op met de maatschappelijk assistenten 
van SodiGent.

Ziekte of een ongeval kunnen zwaar op een gezin 

wegen. Als ook de financiële gevolgen niet van de poes 

zijn, kun je aankloppen bij de maatschappelijk assisten-

ten van SodiGent. Ook voor andere medische kosten 

(ziekenhuisfacturen, hoorapparaten, tandprothesen, 

beugels, laseroperaties aan de ogen...) is dat het geval. 

Dit aanbod is er voor alle leden van SodiGent en hun 

inwonende gezinsleden, maar je moet de tegemoet-

koming wel aanvragen.

Bezorg SodiGent voor eind augustus van het volgende 

jaar de nodige documenten (het papierwerk met 

be trekking tot de medische kosten, wat je hebt terug-

gekregen, vaste maandelijkse inkomsten en uitgaven) 

en de maatschappelijk assistenten onderzoeken samen 

met jou of je in aanmerking komt voor een financiële 

tussenkomst.

Voldoe je aan de criteria? Dan wordt het geld op je reke-

ning gestort.

Op www.sodigent.gent lees je welke medische kosten 

voor een tussenkomst in aanmerking komen, je kunt 

de lijst ook opvragen via 09 266 53 80.
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Tegemoetkoming  
medische uitgaven
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Familienieuwtjes

   Eerste kreetjes
Mona Verdure
26 maart 2018
kindje van Sander Verdure
Stad Gent

Nora Belaen
27 mei 2018
kindje van Laura Kucinskaite
OCMW Gent

Charles Maresceau
11 december 2018
kindje van Glauke Vanwonterghem
Stad Gent

Tilde Vermassen
28 januari 2019
kindje van Charlotte L'Ecluse
AZ Jan Palfijn

Oona Sioen
28 februari 2019
kindje van Hanne Degezelle
OCMW Gent

Elise Motte
13 juli 2019
kindje van Judith Daenekynt
OCMW Gent

In deze lichting familienieuwtjes helaas veel overlijdens: ook bij de SodiGent-leden heeft 

het coronavirus z’n tol geëist. Bij dezen willen we alle familieleden, vrienden en geliefden 

die van iemand afscheid hebben moeten nemen, veel sterkte wensen. Maar tegelijk gaat 

het leven door: tijdens de lockdown werd er gehuwd, en ook de ooievaar liet zich niet 

tegenhouden door gesloten grenzen.

Esmee Beernaert
7 oktober 2019
kindje van Valerie Mouton
Stad Gent

Atia Bostoen Vanden Broeck
13 oktober 2019
kindje van Kaija Vanden Broeck
Stad Gent

Nicolas Janssens
14 november 2019
kindje van Sara Rodriguez Hebberecht
Stad Gent

Mohammed Laaroussi
29 januari 2020
kindje van Ibrahim Laaroussi
OCMW Gent

Lou Deweirdt
1 februari 2020
kindje van Kimberley De Muynck
Stad Gent

Amelie Van Rentergem
5 februari 2020
kindje van Lisa Lauwers
OCMW Gent

Jaxx Van den Bossche
5 februari 2020
kindje van Nikïta Packet
Stad Gent

Sep De Bruycker
8 februari 2020
kindje van Gorik De Bruycker
OCMW Gent

Bas Biesmans
18 februari 2020
kindje van Jorre Biesmans
Stad Gent

Clara Vincent
18 februari 2020
kindje van Lisa Stroobandt
Stad Gent

Baziel D'Huyvetter
21 februari 2020
kindje van Jasper D'Huyvetter
Stad Gent

Lew De Clercq
23 februari 2020
kindje van Lindsay Stolarek
Stad Gent

Lea Verdure
26 februari 2020
kindje van Sander Verdure
Stad Gent

Romy Pollet
27 februari 2020
kindje van Nele Samyn
Stad Gent

Yuna De Clercq
27 februari 2020
kindje van Angelique De Smet
OCMW Gent

Brent Van Zele
18 maart 2020
kindje van Kimberly Poriau
OCMW Gent

Arno Sinia
29 maart 2020
kindje van Steve Sinia
Stad Gent

Flo Naessens
31 maart 2020
kindje van Michiel Naessens
AZ Jan Palfijn
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Heb je  
familienieuws?

Wil je zelf familienieuws 
laten publiceren? Stuur 
SodiGent dan een 
berichtje. Vergeet ook niet 
je toestemming voor  
publicatie te geven via 
mail of via je profiel op de 
website.

Je gegevens werden niet 
of niet correct vermeld? 
Laat het ons weten, dan 
zetten we dat recht in de 
volgende editie.

Elisa De Backer
26 april 2020
kindje van Stephanie Wickerhoff 
Stad Gent

Emerique De Ruyver
29 april 2020
kindje van Justine De Ruyver
AZ Jan Palfijn

Elodie Luttens
8 mei 2020
kindje van Wouter Luttens
Stad Gent

   Huwelijken
Filip Lapin
en Sophie Van den Neste
14 februari 2020
OCMW Gent

Rudy Timmerman
en Rassameeduan Sangkum
20 februari 2020
Stad Gent

Magali De Buck
en Jorn Van De Wiele
29 april 2020
OCMW Gent

    Wettelijk  
samenwonen

Jessie Wauters
en Bart Nottebaert
3 februari 2020
Stad Gent

   Overlijdens
Jean-Pierre Brak
6 september 1951 - 12 september 2019
Stad Gent

Julien Bral
21 oktober 1940 - 8 december 2019
Stad Gent

Georges De Knibber
25 december 1929 - 12 december 2019
Stad Gent

Ivan Creve
8 november 1942 - 14 januari 2020
Stad Gent

Christiaan Van Kerckvoorde 
14 juni 1937 - 14 februari 2020
Stad Gent

Arsene De Witte
1 november 1941 - 25 februari 2020
Stad Gent

Werner Van Belle
10 mei 1948 - 29 februari 2020
Onderwijs

Julien De Maesschalck
13 september 1940 - 10 maart 2020
Stad Gent

Liliane Broche
18 augustus 1947 - 18 maart 2020
Stad Gent

Eloi Mortier
2 december 1937 - 26 maart 2020
Stad Gent

Jenny Henderickx 
1 augustus 1949 - 27 maart 2020
Stad Gent

Edmond Van Den Steene
1 juli 1932 - 1 april 2020
Stad Gent

Robrecht Vande Voorde
7 juli 1937 - 3 april 2020
Politie

Hubert Van Der Beke
15 april 1937 - 4 april 2020
Stad Gent

Lucien Dierens
9 november 1944 - 10 april 2020
Stad Gent

Marie-Claire Joliet 
26 april 1944 - 20 april 2020
Stad Gent

Irene Van Beveren 
25 december 1939 - 30 april 2020
OCMW Gent

Gilbert Temmerman
22 maart 1946 - 4 mei 2020
Stad Gent

Ronny Rasschaert
3 november 1960 - 6 mei 2020
Stad Gent



Uit het oog,  
niet uit het hart

Hand in Hand

Toen Hilde De Kuyper langdurig ziek was, kreeg ze bezoek van 

Dina Ferri en de rest van haar team. Zij kwamen Hilde een hart 

onder de riem steken en een cadeautje afgeven.

Een collega die langdurig af-

wezig is, kan zich na een tijdje 

geïsoleerd voelen. Een bezoek-

je doet dan wonderen, weet 

Hilde De Kuyper van de Dienst 

Woonbemiddeling. Zij was twee 

jaar geleden ernstig ziek, toen 

ze haar leidinggevende Dina 

Ferri en de collega's van haar 

team over de vloer kreeg.

Hoe is dat bezoekje verlopen?

Hilde: “Toen ik thuiszat, stelden 

de collega’s voor om eens langs 

te komen. Het hele team is 

geweest, met zeven waren ze. 

Ik had voor hapjes en drank-

jes gezorgd, en we hebben 

gezellig gebabbeld. Dat deed 

deugd, want ik was bang om 

de voeling met de werkvloer te 

verliezen. De collega’s hadden 

wel al eens een mooie kaart 

gestuurd, maar een bezoekje is 

toch nog iets anders.” 

En ze hadden ook een verras-

sing bij? 

Dina: “Ja, twee tickets voor een 

concert naar keuze in Muziek-

centrum De Bijloke. Ik wist dat 

Hilde een zwak voor klassieke 

muziek had, dat ze er kracht 

uit put. Het team wou haar iets 

geven om naar uit te kijken, 

dus kozen we voor concerttic-

kets. Toen kon dat, want er was 

nog geen spraken van corona.” 

Hilde: “Ik was er heel blij mee! 

Omdat het echt iets voor mij is. 

Ik was onder de indruk. Want 

meestal luister ik naar Klara als 

ik alleen ben. (lacht) Ondertus-

sen heb ik de bon al gebruikt, 

samen met mijn partner. Het 

was ons eerste concert in lange 

tijd. Ook dat deed deugd.” 

Jullie hebben gebruikgemaakt 

van het Hand in Hand-project, 

Dina.

Dina: “Dat klopt. Via dat project 

krijg je van SodiGent financiële 

steun voor een geschenk bij 

een bezoek aan een afwezige 

collega. Als die lid is van Sodi-

Gent, krijg je na het binnen-

brengen van je betalingsbewijs 

tot 25 euro terug. Bijleggen 

voor zo’n cadeau is niet voor 

alle collega’s evident. Dankzij 

Hand in Hand kon iedereen 

meedoen.” 

Hilde: “Ik kende Hand in Hand 

niet, maar vind het een heel 

goed initiatief. Het brengt 

collega’s dichter bij elkaar, ook 

als die een tijdje niet op kantoor 

zijn. Het toont langdurig zieken 

dat ze niet vergeten zijn. Dat 

is heel belangrijk. Ik kan het 

weten.”

Ben je ondertussen weer aan 

het werk, Hilde?

Hilde: “Ja, al een tijdje. Na 

enkele maanden progressieve 

werkhervatting ben ik sinds juli 

opnieuw vier vijfde aan de slag. 

Het is fijn om terug te zijn!”

Blijf close, ook tijdens corona
Ken je iemand die het moeilijk heeft door de coronacrisis? 

Laat met een kaartje weten dat je aan hem of haar denkt. Bij dit 

magazine vind je twee postkaarten. Stuur ze op met de post,  

de binnenpost op je werk of verstop ze onder iemands klavier, 

kruiwagen, fietstas, koffiemok... Zo tover je een glimlach op de 

mond van degene aan wie je denkt.

Wat je in  
je       draagt, 

vergeet je niet.

NIE  PLEUJE!

HOE 
HOE 

 HOE, 
HOE GAAT HET MET JOU?

Een dikke  

kus via de  

brievenbus!
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Tot 25 euro ondersteuning via Hand in Hand
➜	Ken je een SodiGent-lid dat ernstig ziek of vereenzaamd is? 

Wil je hem of haar een kleine attentie bezorgen? Doe mee met 

Hand in Hand en tover een glimlach op zijn of haar gezicht.

➜	Neem contact op met de maatschappelijk werkers van  

SodiGent via 09 266 51 23.

➜	Geef door wie je graag wilt bezoeken en waarom.

➜	Zolang de coronamaatregelen gelden, kun je beter een  

geschenkje op afstand geven.  

➜	Breng je betalingsbewijs na je bezoek binnen en krijg tot  

25 euro terugbetaald.
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Livemuziek in je kot
Een hart onder de riem

Dat alle evenementen geschrapt werden, wil niet zeggen dat SodiGent heeft stil-

gezeten. Samen met Stad Gent organiseerde de vzw concerten waarvoor je rustig in 

je kot kon blijven. 

Om leven en werk in je kot wat 

aangenamer te maken, laten 

Stad Gent en SodiGent geregeld 

livemuziek door je kot galmen. 

Die huiskamerconcerten volg  

je via een livestream op de  

Facebookpagina of de web-

site van SodiGent en zijn een 

bedankje voor iedereen die 

dagelijks – op het werk of thuis 

– z’n beste beentje voorzet om 

het virus een halt toe te roepen.

Onder collega’s
Het principe van livemuziek 

in je kot is hetzelfde als dat 

van de afterworkconcerten: 

collega’s spelen voor collega’s 

en SodiGent-leden. Zij op een 

online podium, jij in je kot. We 

willen die talenten uit eigen huis 

hartelijk bedanken voor hun 

enthousiasme.

•  Michiel Dendooven (Stad 

Gent) en zijn kinderen  

brachten een mix van Franse 

chansons en Braziliaanse 

bossanova. 

•  Johan Maekelberg (OCMW) 

bracht Nederlandstalig werk 

van eigen ‘maekelij’. Op het af-

terworkconcert ‘Volle Maan’ in 

2021 zal hij dezelfde nummers 

en nog meer brengen met zijn 

zonen Jasper en Sasja.

•  Samen met Stijn Bettens 

bracht nachtegaal Sarah 

D’hondt (OCMW) Franse 

chansons die een link hebben 

met de bijzondere tijd waarin 

we nu leven. 

•  Glenn Delcart (Historische 

Huizen) stond met zijn band 

Los Fantasmas op het podium. 

Gemaskerd brachten ze een 

eigenzinnige mengeling van 

rockabilly, surf en rock in  

’t Gèns.

•  Met hun zware riffs deden 

Tony Goetheyn (Digipolis) en 

zijn band Left Eye Perspective 

je kot daveren op z’n grond-

vesten.

•  Bart Devaere (Onderwijs Gent) 

en zijn band Vree Wijs brach-

ten eigen werk en lieten je 

meezingen met klassiekers uit 

de Nederlandstalige pop/rock 

en kleinkunst. Ambiance om 

de dag mee af te sluiten!

•  De benjamin op het 

online podium heet 

Laure Van Wan zeele 

(OCMW). Met pianist 

Filip Maertens bracht 

de mezzosopraan een 

licht klassiek repertoi-

re, vol ontroering, hoop en 

 vrolijkheid.

•  Allöchtöön is een Bel-

gisch-Nederlands collectief 

met collega Gratiën Versijpt 

(Stad Gent) achter de micro-

foon.

Een optreden gemist? Even 

nagenieten? Geen probleem, 

je herbekijkt alles op de Face-

bookpagina van SodiGent. Geen 

Facebook? Je ziet de collega’s 

ook aan het werk op de website 

van SodiGent. Bedankt voor 

de inzet, hou de moed erin en 

wees voor zichtig!
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Uitstel is geen afstel
Evenementen

Corona trok een dikke streep door de evenementenkalender 

van SodiGent. Omdat de gezondheid en het welzijn van de 

leden die aan onze activiteiten deelnemen, onze topprioriteit 

is: een stand van zaken. 

Wegens de coronacrisis zijn alle publieke activiteiten verbo-

den tot en met 30 juni (de situatie bij het ter perse gaan van 

dit magazine), massa-evenementen zoals festivals zelfs tot  

31 augustus. Mensen samenbrengen in een toffe sfeer, da’s 

één van de specialiteiten van SodiGent. Door de coronacrisis 

is dat niet altijd meer mogelijk. Dat is bijzonder spijtig, 

maar de gezondheid gaat voor.

Verplaatst naar 2021
Het is nog niet bekend hoelang de strikte coronamaatre-

gelen zullen gelden. Om het zekere voor het onzekere te 

nemen, worden de uitstap naar Pairi Daiza, het after-

workconcert Volle Maan, het afterworkconcert van Los 

Fantasmas en Allöchtöön, de culinaire uitstap naar 

Zeeland en de reünie naar 2021 verplaatst. In het 

magazine van december lees je de nieuwe data.

Verplaatst naar een latere datum in 2020
Theater Assisen en Pocahontas werden naar sep-

tember verplaatst. Alle deelnemers zijn verwittigd, 

inschrijven is niet meer mogelijk. Over onze film-

avond, het sintfeest en de uitstap naar de kerstmarkt krijg je  

meer informatie in het magazine van september. De voorstel-

ling Opera en passie zal waarschijnlijk in het najaar hernomen 

worden. Meer info volgt in het magazine van september.

We hopen je, zodra het kan, in de allerbeste gezondheid te 

kunnen begroeten op één van de activiteiten van SodiGent.
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Hospitalisatie 
en remgeld

Tegemoetkomingen 

Als lid van SodiGent kun je een gedeeltelijke 

terugbetaling van je hospitalisatieverzekering of 

remgeld aanvragen.

Hospitalisatie
Ben je gepensioneerd 

en minstens vijf jaar lid van 

SodiGent? Dan betaalt SodiGent 

een deel van je hospitalisatie-

verzekering terug, ongeacht 

bij welke verzekeraar je bent 

aangesloten. 

Hoe vraag je die tegemoetko-
ming aan?
Voor 31 december bezorg je ons 

een kopie van de uitnodiging 

tot betaling van de verzekeraar 

(niet nodig als je via domicili-

ering betaalt) en de bewijsstuk-

ken van betaling voor minstens 

zes maanden. Als je per kwar-

taal betaalt, kun je de premie al 

aanvragen vanaf het moment 

dat je twee kwartalen betaald 

hebt. Een bewijs van aansluiting 

bij een hospitalisatieverzekering 

met vermelding van de geldig-
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Tegemoetkomingen heidsperiode wordt ook aanvaard 

als bewijs. Tot en met 65 jaar ont-

vang je 35 euro, ben je op 1 januari 

van het jaar van je aanvraag 66 

jaar, dan ontvang je 70 euro. Ben 

je op 1 januari van het jaar van je 

aanvraag 71 jaar, dan ontvang je 

105 euro.

Remgeldteller
Ben je lid van SodiGent 

en was je in de loop van het vorig 

kalenderjaar in dienst? Bedraagt 

je persoonlijke remgeldteller 

minstens 140 euro? Dan kom je 

in aanmerking voor een tussen-

komst. 

Hoe vraag je die tussenkomst 
aan?
Vóór 31 augustus bezorg je ons de 

stand van je persoonlijke remgeld-

teller voor de periode van 1 januari 

2019 tot en met 31 december 2019. 

Je vraagt dat document aan bij je 

mutualiteit. Enkel het remgeld van 

het aangesloten lid komt in aan-

merking. Je ontvangt 35 euro.

 

Stuur ons de documenten  

voor bovenstaande tegemoetko-

mingen via sodigent@stad.gent 

of per post (SodiGent, Boter-

markt 1, 9000 Gent). Je kunt ze 

ook afgeven aan de stadsme-

dewerkers van de balie in De 

Stroom (van 8 tot 12.30 uur en 

van 13 tot 16 uur)

Als lid van SodiGent ontvang je bij  

speciale mijlpalen in je leven een pre-

mie: als je een kindje krijgt of adopteert, 

als je gaat trouwen of wettelijk samen-

wonen, als je zoon of dochter 12 wordt.

Wil jij zo’n premie ontvangen? Bezorg 

SodiGent dan binnen de zes maanden 

na de gebeurtenis een geboorteattest 

of akte van adoptie, een bewijs van het 

huwelijk of het wettelijk samenwonen 

of een bewijs van gezinssamenstelling 

(voor de 12-jarigen premie). Stuur de 

documenten via de post naar SodiGent, 

Botermarkt 1, 9000 Gent, of via mail naar 

sodigent@stad.gent. Je mag ook altijd de 

brievenbus van De Stroom gebruiken.

Wanneer SodiGent jouw attest heeft 

gekregen, wordt er zo snel mogelijk  

100 euro op je rekening gestort. Meer in-

formatie krijg je op www.sodigent.gent 

of via telefoon op 09 266 53 80. De loket-

ten van SodiGent zijn gesloten. Vanaf  

nu kun je enkel op afspraak op bezoek 

komen. 

Heeft jouw kind een beperking? Dan 

kun je bij SodiGent een jaarlijkse tege-

moetkoming van 150 euro aanvragen.

Hoe ga je te werk?

Als je je kind thuis opvoedt, bezorg je 

ons volgende documenten:

• een attest van de FOD waaruit blijkt dat 

je kind minstens zes punten behaalt in 

de drie pijlers (samen) van de evaluatie 

voor bijkomende kinderbijslag.

Verblijft je kind in een instelling:

• een attest van de FOD waaruit blijkt 

dat je kind minstens 6 punten behaalt 

in de 3 pijlers (samen) van de evaluatie 

voor bijkomende kinderbijslag.

• een attest van de instelling waaruit 

blijkt dat je je kind minimum 30 dagen 

per jaar thuis opvangt..

Financieel

Vraag je  
premie aan!

Een geboorte of adoptie, een huwelijk of wettelijk samenwonen,  

een twaalfde verjaardag van een kind: het zijn heugelijke gebeurtenissen 

die om een feestje vragen. En om een premie van SodiGent!
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Nieuwe website SodiGent

Nog meer surfplezier!
Velen maakten van de lockdown gebruik om hun huis een grondige  

poetsbeurt te geven, SodiGent deed hetzelfde met z’n website.

De website van SodiGent heeft 

een facelift en een upgrade 

gekregen. Het resultaat? Een site 

die er niet alleen stukken beter 

uitziet, maar ook gemakkelijker 

te raadplegen is, zodat je snel en 

eenvoudig vindt wat je zoekt.

Op de homepage staan de 

onderwerpen waar de meeste 

leden naar op zoek zijn als ze de 

website bezoeken: maatschap-

pelijke hulp, financiële voor-

delen, activiteiten, kortingen 

en tickets. Daarnaast is er een 

betere zoekfunctie, en laat de 

site zich eenvoudig bekijken op 

je tablet of smartphone. Voort-

aan kan elke bezoeker, met 

of zonder beperking, alle info 

en alle online mogelijkheden 

op de website raadplegen en 

gebruiken.

Met profiel
Heb je een SodiGent-profiel, 

dan krijg je toegang tot extra 

functies:

• Je koopt online pretpark-  

en bioscooptickets aan  

met korting. 

• Je kunt online inschrijven  

en betalen om aan activitei-

ten deel te nemen.

• Je hebt toegang tot de kor-

tingscodes van handelaars  

en vakantie- en kinderkampen.

• Je kunt aangeven of je het 

eens bent met de publicatie 

van familienieuws.

• Je geeft online wijzigingen 

(adres, rekeningnummer) door.

Heb je nog geen SodiGent- 

profiel? Er eentje aanmaken   

is heel eenvoudig:

Eerst maak je een  
Mijn Gent-profiel aan 

• Surf daarvoor naar  

www.sodigent.gent.

• Klik rechts bovenaan op  

Aanmelden, en kies  

daarna voor Registreren.

• Maak je Mijn Gent-profiel aan 

met het bij SodiGent bekende 

e-mailadres.

• Je ontvangt een e-mail: klik 

op de link in de mail om je 

profiel te activeren. 

Nu kun je je  
SodiGent-profiel creëren 

• Surf nogmaals naar  

www.sodigent.gent en  

klik rechts bovenaan op  

Aanmelden als SodiGent-lid.

• Vul je e-mailadres en wacht-

woord in en klik op Aanmelden

• Herkent de website jou als 

SodiGent-lid, dan zie je op de 
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Nieuwe voordelen

Verf, behang en an-
der decomateriaal
Vandeweege importeert en 

verdeelt kwaliteitsmerken voor 

binnen- en buitenbepleistering, 

verfmerken en decomateriaal. Jij 

levert de inspiratie, de mede-

werkers staan klaar met raad en 

daad. Benieuwd naar het assor-

timent? Neem alvast een kijkje 

op de website. 

Op vertoon van je lidkaart, krijg 

je 30% korting op verfproducten, 

15% op behangpapier, 10% op 

vloerbekleding, 30% op ander 

materiaal en 15% op gordijnen 

(10% op Velux- en rolgordijnen)

Alle kortingen gelden in de win-

kel en worden verrekend op de 

particuliere verkoopprijs.

Vandeweege nv

Begoniastraat 7,  

Eke – Nazareth

09 385 57 11

www.vandeweege.be

Verlichting voor 
binnen en buiten
Light Gallery, de vroegere  

Massive-keten, heeft een uitge-

breide collectie aan merken en 

kwaliteitsproducten. Daarnaast 

kunnen de medewerkers advies 

geven voor elk verlichtings-

project. 

Op vertoon van je lidkaart geniet 

je als SodiGent-lid het ganse jaar 

door van een korting van 10%. De 

korting is geldig in alle winkels 

van Light Gallery en online via 

de website van SodiGent. Je ziet 

je kortingscode als je ingelogd 

bent met je SodiGent-profiel. Er 

zijn geregeld extra promoties 

voor SodiGent-leden. Hou dus 

zeker de website in de gaten.

Light Gallery Gent

Kortrijksesteenweg 1042, 

St-Denijs-Westrem

09 222 78 41

www.lightgallery.com

Ergonomische  
bureaustoel
Heel wat mensen zijn door 

corona thuis aan het telewerken. 

Om dat op een prettige manier 

te doen moet je een goede 

bureaustoel hebben. 

SodiGent-leden kunnen met 

korting een stoel kopen die 

samen met de Interne Preven-

tiedienst van Stad Gent gekozen 

werd. Met een onderstel uit 

kunststof, dynamische instellin-

gen, 4D-armleggers en een rug 

uit netwave voldoet hij aan de 

strengste normen qua ergono-

mie. Interesse? Log op www.

sodigent.gent in met je Sodi-

Gent-profiel en klik op ‘info en 

aanvraag Topburo’.  

Prijs: 376,31 euro  

Leverancier BETA

Meer info:  

www.betastoelen.nl/portfolio/

be-proud

homepagina je extra functies. 

• Krijg je de foutmelding ‘Je 

SodiGent profielgegevens 

konden niet worden gevon-

den’? Dan is het e-mailadres 

van je Mijn Gent-profiel niet 

bekend bij SodiGent. Neem 

contact op met SodiGent en 

vermeld het e-mailadres van 

je Mijn Gent-profiel. 

Contact bij andere foutmeldin-

gen: Digipolis (leden van Stad 

Gent / OCMW, Brandweer, sogent, 

De Centrale, en de AGB’s) of 

SodiGent (gepensioneerde leden, 

medewerkers van Ziekenhuis Jan 

Palfijn en North Sea Port).
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BASISREGELS BEZOEK SODIGENT

Om de verspreiding van corona te voorkomen, verloopt de dienstverlening van SodiGent 
maximaal via telefoon en mail. Wil je documenten afgeven? Stuur ze op via de post of 
mail. Kom je hiervoor langs, dan hoef je geen afspraak te maken: je kunt je documenten 
afgeven aan de medewerkers van de Stad Gent aan de balie in De Stroom, tijdens de 
openingsuren, elke dag van 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 16 uur. 

Is het echt nodig om een medewerker persoonlijk te spreken?  
Dit zijn de basisregels voor een bezoek:

• Maak een afspraak via  
09 266 53 80  
of sodigent@stad.gent

• Kom stipt op tijd
• Kom zoveel mogelijk alleen

• Vertrek meteen na je afspraak
• Betaal elektronisch
• Was of desinfecteer je handen
• Hou 1,5 meter afstand
• Draag liefst een mondmasker

Stedelijk  
Onderwijs 
Gent

PRAKTISCH
Bezoekadressen: 
• De loketten van SodiGent in De Stroom en 

het Ziekenhuis Jan Palfijn zijn gesloten
• Telefonische en online dienstverlening via 

09 266 53 80 of sodigent@stad.gent

OPENINGSUREN
Balie Stad Gent in De Stroom 
• elke werkdag van 8 tot 12.30 uur en van 

13 tot 16 uur (afgeven documenten)

GESLOTEN
• maandag 20 tot en met vrijdag24 juli

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

Nooit meer  
voordelen vergeten 
Herken je dit? Je wilt iets kopen of een museum bezoe-

ken en je herinnert je vaag dat je – ooit, ergens – iets 

hebt gelezen over een korting die je kreeg.

SodiGent heeft al z’n ledenvoordelen op askOLI geplaatst. 

In de askOLI-voordelenzoeker kun je ze gemakkelijk 

doorzoeken, tegelijk met 10.000 andere voordelen van 

meer dan 40 Belgische organisaties. En met de gratis 

askOLI-app in je internetbrowser word je zelfs automa-

tisch gewaarschuwd wanneer je een website bezoekt 

waar je een voordeel hebt. Tot in de zoekresultaten toont 

Oli je waar je een ledenvoordeel te gelde kunt maken. 

Ga naar www.askoli.net/partner/sodigent om te starten.


