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recht hebben op een aanvullende steun of de
schoolcheque
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Art. 1. Doelgroep
§ 1. Standaardpakket
-

gerechtigden (equivalent) leefloon;

-

Alle personen, verblijvend in Maldegem die voldoen aan de voorwaarden voor aanvullende
steun of een schoolcheque.

§ 2. Enkel groente en fruit
-

Cliënten verblijvend in het LOI

Art. 2. Procedure
De doelgroep krijgt voor elke bedeling een uitnodigingsbrief met een invulstrookje. Op het voorziene
tijdstip kunnen ze met hun strookje de aangeboden producten ophalen. Indien het pakket niet kan
opgehaald worden op het voorziene tijdstip dan dient het pakket minstens één dag voor de superette
gereserveerd te worden en dit door het invulstrookje te bezorgen. De reden waarom een pakket niet
kan worden opgehaald dient te worden genoteerd en geëvalueerd door de begeleidend
maatschappelijk werker.

Art. 3. Standaardpakket
Het standaardpakket is afhankelijk van de geleverde goederen door het Fonds voor Europese Hulp aan
de Meest Behoeftigen (FEAD), aangevuld met één soort groente en één soort fruit. Het standaardpakket
is afhankelijk van het aantal gezinsleden.

Art. 4. Wijze van afhaling
Bij elke bedeling kunnen ze met hun ingevulde strookje een pakket ophalen. Er dient zelf voor de
nodige verpakking en voor transport gezorgd te worden. Indien men niet mobiel is, kan de
mindermobielencentrale ingeschakeld worden volgens de bepalingen van het reglement.

Art. 5. Sanctie bij niet afhalen product
Bij het niet afhalen van gereserveerde producten zonder geldige reden, wordt men uitgesloten van de
eerstvolgende bedeling. Indien dit voorvalt, wordt men ook per brief op de procedure gewezen, met
name dat indien dit nogmaals voorvalt, men het komende jaar geen uitnodiging meer ontvangt
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Art. 6. Voor vragen of opmerkingen betreffende de sociale superette, kunt u zich altijd wenden tot de
verantwoordelijken:
-

Linde Vande Woestyne: 050/40.39.23

-

Sarah Dehondt: 050/72.72.44

-

Tessy Verbiest: 050/72.72.29
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