AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN
1. Persoonsgegevens
Naam:

……………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………..

Postcode en woonplaats:

…………………………..

Telefoonnummer:

…………………………..

Geboortedatum:

…………………………..

E-mail adres:

…………………………..

Bankrekeningnummer:

…………………………..

Gezinssituatie (*):

alleenstaand/alleenstaande ouder/gehuwd of samenwonend/inwonend
woongroep/verzorgingshuis/andere woonvorm, namelijk ……………….

Naam partner:

…………………………………………………………

Geboortedatum partner:

…………………………..

Overige medebewoners:

ja / nee (*)

(*) doorstrepen wat niet van toepassing is
Wij controleren of deze gegevens overeenkomen met die in de Basisregistratie Personen
2. Inkomen
Kruis aan welk inkomen u en/of uw partner (indien van toepassing) heeft. Meerdere antwoorden zijn
mogelijk. U ziet aangegeven welke bewijsstukken u mee moet nemen.
□
□
□
□
□

uitkering PW/IOAW/IOAZ/Bbz (gemeente)
uitkering AIO (SVB)
andere uitkering (bijv. AOW, ZW, WW, WAO/WIA/Wajong) (UWV)
inkomen uit arbeid
alimentatie

□ pensioen
□ inkomen uit zelfstandig beroep
Het kan zijn dat de gemeente aanvullende bewijsstukken opvraagt.
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geen bewijsstuk nodig
laatste uitkeringsspecificatie
laatste uitkeringsspecificatie
laatste loonstrook
alimentatiebeschikking
Rechtbank en laatste
bijschrijving/bankafschrift
laatste bijschrijving/bankafschrift
meest recente belastingaangifte
(maximaal 2 jaar oud)

3. Schulden
Kruis alleen aan als de omschrijving op u van toepassing is en lever de bijbehorende bewijsstukken in.
□ ik zit in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
beschikking WSNP
□ ik zit in een schuldhulpverleningstraject van Plangroep
geen bewijsstuk nodig (**)
□ er is beslag gelegd op mijn inkomen
brief beslaglegging en recentste
loonstrook/uitkeringsspecificatie
(**) door het aanvraagformulier te ondertekenen, verklaart u dat u er mee instemt dat wij bij Plangroep
navragen of u inderdaad een actueel schuldhulpverleningstraject heeft.
Als u hier niet mee instemt, kunt u dat hieronder aangeven. U moet dan zelf de bewijsstukken van een
lopend schuldhulpverleningstraject inleveren, en nog altijd wel het aanvraagformulier ondertekenen.
□ Ik stem er NIET mee in dat de gemeente Plangroep raadpleegt om na te gaan of ik in een
schuldhulpverleningstraject zit. Ik lever daarom zelf de bewijsstukken hierover aan.
4.

Soort kosten

Voor wie?

Hoogte bedrag?

Zwempakket A+B diploma (***)

Naam + geboortedatum

€ 550,00 (doorbetalen)

Inschrijfformulier
zwemschool
inleveren met startdatum!

…………………………………
…………………………………

o
o
o

Rebel
Nautilus
Jaap van der Krol Bad

Extra bijdrage geboorte kind

€ 150,00

Meedoen (sociaal-culturele
activiteiten)

€ 150,00, maar
€ 300,00 voor kinderen
jonger dan 18 jaar

(***) De gemeente betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de zwemschool en niet aan de aanvrager.
Er is één keer een vergoeding mogelijk per kind (5 tot 18 jaar). Er is geen vergoeding mogelijk voor de
eigen bijdrage (maximaal € 50,00), reiskosten etc.
5. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Het
is hem/haar bekend dat als blijkt dat de verstrekte informatie onjuist is en/of informatie verzwegen is
waarvan redelijkerwijs bekend is dat die voor beoordeling van het recht op of de hoogte van de bijdrage
van invloed zou kunnen zijn, de ten onrechte verstrekte bijdrage moet worden terugbetaald. De gemeente
controleert zorgvuldig uw gegevens, onder andere door uitwisseling van bestanden met derden. Uw
persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen.
Houdt u er rekening mee dat de gemeente kan vragen om aanvullende bewijsstukken.
Datum: ……………………………………..

Plaats: …………………………………………………….

Handtekening: ………………………….

Handtekening partner: ……………………………….
(indien van toepassing)

De gemeente wil in 2020 eenmalig onderzoeken waar, in het geval van de regeling Meedoen, de bijdrage
voor gebruikt wordt om te kunnen beoordelen of de regeling bijgesteld moet worden.
In het voorjaar 2020 zal de gemeente daarom een deel van de gebruikers vragen om door te geven voor
welke activiteiten zij de bijdrage gebruikt hebben en daarvan bewijsstukken in te leveren. Wilt u daar
alvast rekening mee houden?
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