
          

      
 

 
Overeenkomst LIDMAATSCHAP 2018 - budgethouder 
 terugsturen naar alin - t.a.v. secretariaat 
 Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel 
 

 
 

NAAM : ………………………………………………………………………………………… 
 
VOORNAAM : ………………………………………………………………………………… 
 
STRAAT : ……………………………………………………………………………………... 
 
POSTCODE : ……………………… GEMEENTE ………………………………………… 
 
GEBOORTEDATUM : ……………………………………………………………………….. 
 
RIJKSREGISTERNUMMER: ……………………………………………………………….. 
 
TELEFOON …………………………………GSM: …………….…………………………... 
 
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………... 
 
NUMMER VLAAMS FONDS: ……………….. 
 
 
In geval van bewindvoerder/wettelijk vertegenwoordiger of notariële gevolmachtigde: 
 
NAAM : ………………………………………………………………………………………… 

 
VOORNAAM : ………………………………………………………………………………… 

 
STRAAT : ……………………………………………………………………………………... 

 
POSTCODE : ……………………… GEMEENTE ………………………………………… 

 
TELEFOON: …………………………………………………………………………………… 

 
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Onderwerp 
Bij deze wordt een lidmaatschap aangegaan met de vzw alin. Dit lidmaatschap bedraagt 50 
euro en is jaarlijks te vergoeden.  
 
Je kan het lidmaatschap betalen met je Persoonlijk ondersteuningsbudget (PVB of PAB) 
 
Via het lidmaatschap kan je bijstand ‘op afstand’ krijgen vanuit alin.  
 
Dit betekent dat je via telefoon of email terecht kan met al je vragen over het organiseren, 
beheren en verantwoorden van je budget. Wanneer je via bijstand ‘op afstand’ werkt, wordt er 
door alin geen bijkomende kost aangerekend.  
 
Een lidmaatschap garandeert je ondersteuning ‘op afstand’ voor het gehele jaar. 
 
 



Volmacht inzage mijnvaph.be (volmacht niet van toepassing bij PAB) 
 
Als lid van alin vzw kan je de bijstandsorganisatie volmacht verlenen om jouw dossier via de 
e-toepassing mijnvaph.be/PVB in te kijken.  
 
Deze volmacht wordt louter gebruikt om je zo goed en zo vlug mogelijk te informeren over je 
PVB, de verwerking van aangiftes van kosten, aanzuiveringen en de stand van zaken van je 
PVB Budgetlijn. 
 
Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en start vanaf de aanvang van het lidmaatschap. 
De volmacht loopt uiterlijk af op het moment van het einde van het lidmaatschap van alin vzw.  
 
Je kan als PVB budgethouder via de applicatie mijnvaph.be/PVB ook steeds zien wie 
volmacht heeft op je dossier en je kan deze volmacht steeds zelf verwijderen via een knop in 
mijnvaph.be/PVB.  
 
Jij als budgethouder PVB, beslist zelf wie toegang krijgt tot je e-dossier mijnvaph.be/PVB. 
 
Je kan uiteraard ook de volmacht intrekken via schriftelijke opzeggen. 
 
Als budgethouder PVB kan je ook uitdrukkelijk weigeren om een volmacht te verlenen. Dit 
kan door hier onder gewoon aan te duiden wat je zelf wil. 
 
 

o Budgethouder verleent geen volmacht tot inzage in zijn individueel dossier 
via mijnvaph.be/PVB aan medewerker van alin vzw 

. 
o Budgethouder verleent volmacht tot inzage in zijn individueel dossier via 

mijnvaph.be/PVB aan medewerker van alin vzw 
 
(schrappen wat niet past) 

 
 
Betaling lidgeld  
Het lidgeld PVB kan betaald worden via Cash of VOUCHER (hieronder schrappen wat niet past) 

 
o Ik betaal € 50 via CASH, en ontvang ik hiervoor vanuit alin een factuur die ik 

dan ook kan verrekenen met mijn PVB 
 

o Ik wil lidgeld van € 50 verrekenen via VOUCHER en geef hierbij de 
toestemming aan alin vzw dit via het VAPH te laten verrekenen  

 
naam budgethouder 
 
…………………….. 
 
…../…../2018 
 
 
naam wettelijk vertegenwoordiger/notariële gevolmachtigde 
 
…………………. 
 
…../……/2018 
 

 
 
alin  respecteert je privacy. De ingewonnen informatie wordt enkel gebruikt voor de ledenadministratie en om je op 
de hoogte te houden van onze activiteiten en dienstverlening.  


