Activiteitenbijdrage, aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u een activiteitenbijdrage aan. De activiteitenbijdrage is een financiële bijdrage die
bedoeld is voor activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Lees voor het invullen van dit formulier de
toelichting op pagina 5. Hierin staat alle informatie over of u wel of niet recht heeft op deze bijdrage.
1. Voorwaarden
Om te bepalen of u voor de activiteitenbijdrage in aanmerking komt, geeft u hieronder per stelling aan of deze op u
van toepassing is of niet. Heeft u bij een of meerdere stellingen ‘ja’ aangekruist? Dan heeft u geen recht op de
activiteitenbijdrage. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen. Anders kunt u verder gaan bij vraag 2.
Ja

Nee

Mijn inkomen was de afgelopen 3 maanden hoger dan de voor mij geldende
bijstandsnorm (zie toelichting)

□

□

Mijn vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is hoger dan de voor mij
geldende grens (zie toelichting)

□

□

Ik ben student of scholier

□

□

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een activiteitenbijdrage ontvangen?

□

□

2. Gegevens aanvrager
Voornamen
Achternaam
Burgerservicenummer

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Soort legitimatiebewijs

_________________________________________________

Voeg een kopie van het legitimatiebewijs toe
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3. Gezinsleden
Voor welke inwonende gezinsleden vraagt u de activiteitenbijdrage aan? U kunt de activiteitenbijdrage aanvragen
voor uzelf, uw partner en uw kinderen tot 18 jaar.
Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

____________________________________________
____________________________________________

Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

____________________________________________
____________________________________________

Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

____________________________________________
____________________________________________

Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

____________________________________________
____________________________________________

Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

____________________________________________
____________________________________________

Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

____________________________________________
____________________________________________

4. Inkomen
Geef hieronder aan uit welke bronnen u en/of uw inwonende gezinsleden (partner en inwonende kinderen tot 18
jaar) inkomsten ontvangen. Bij iedere inkomstenbron is aangegeven welke bewijsstukken u moet inleveren. Er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.

□

Bijstandsuitkering Participatiewet (bijvoorbeeld algemene bijstand, IOAW, IOAZ)

U bent klaar met het invullen van dit formulier. Onderteken deze aanvraag bij onderdeel 10.

□

Loondienst

Voeg loonspecificaties van de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag en een specificatie van het ontvangen
vakantiegeld toe. Heeft u wisselende inkomsten? Voeg dan specificaties toe van alle inkomsten van de laatste 3 maanden.

□

(aanvullende) Uitkering (bijvoorbeeld pensioen, WW, WAO, WIA, Wajong)

Voeg uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag toe.

□

AOW

□

Heffingskortingen Belastingdienst

Voeg een beschikking voorlopige teruggaaf toe.

□

Alimentatie

Voeg een beschikking uitspraak rechter en een echtscheidingsconvenant toe.

□

Anders, namelijk:

____________________________________________
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5. Rekeningen
Vul de rekeningen van uzelf en uw inwonende gezinsleden (partner en inwonende kinderen tot 18 jaar) in.

□ Betaalrekeningen
IBAN, ten name van
IBAN, ten name van
IBAN, ten name van

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Lever uw laatste bankafschrift of een uitdraai van uw laatste saldo in.

□ Spaarrekeningen
Rekeningnummer, ten name van
Rekeningnummer, ten name van
Rekeningnummer, ten name van

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Lever uw laatste bankafschrift of een uitdraai van uw laatste saldo in.

□ Beleggingen/levensverzekeringen/spaarverzekeringen et cetera.
Rekening- of polisnummer, ten name van
Rekening- of polisnummer, ten name van
Rekening- of polisnummer, ten name van

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Lever uw laatste bankafschrift of een uitdraai van uw laatste saldo in.

6. Vermogen
Bij het bepalen van uw vermogen zijn de bezittingen en schulden van u en uw inwonende gezinsleden (partner en
inwonende kinderen tot 18 jaar) van belang.
Ik bezit/wij bezitten:
Een koopwoning of andere onroerende zaak

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Voeg een bewijs toe van de WOZ-waarde en huidige hypotheekschuld.

Een motorvoertuig zoals een auto, motor of caravan
Voeg van ieder voertuig het kentekenbewijs toe.

Overige bezittingen van waarde zoals sieraden, antiek etc.
Voeg een bewijs van waarde toe.

Heeft u en/of uw partner schulden?
□ Nee

□

Ja

Voeg een bewijs van schulden en aflossingsregeling toe.

7. Betaling
Geef hieronder aan op welk rekeningnummer de activiteitenbijdrage overgemaakt moet worden.
IBAN
____________________________________________
Op naam van
____________________________________________
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8. Bewijsstukken activiteitenbijdrage
We controleren niet vooraf. We voeren achteraf steekproefsgewijs controles uit. Het is daarom belangrijk dat u alle
bonnetjes minimaal 1 jaar bewaard. Als u gecontroleerd wordt, nemen we contact met u op. U kunt het schema op
het toelichtingsformulier invullen, zo houdt u eenvoudig overzicht.
9. Eventuele opmerkingen
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Het Sociaal
Team controleert zorgvuldig uw gegevens. Wij kunnen u vragen om aanvullende bewijsstukken.
Naam aanvrager
Datum

______________________________________________
______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

Handtekening partner

______________________________________________
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Toelichting bij aanvraagformulier
Deze toelichting hoort bij het aanvraagformulier activiteitenbijdrage. Lees deze tekst zorgvuldig door voordat u het
formulier invult. Kijk goed welke bewijsstukken u moet inleveren.
Waarvoor kunt u de activiteitenbijdrage aanvragen?
De activiteitenbijdrage is een financiële bijdrage voor mensen met een laag inkomen die mee willen doen aan
activiteiten op het gebied van gebied van sport, cultuur of scholing. U kunt een aanvraag indienen voor
bijvoorbeeld:









Contributie voor (sport)verenigingen voor u en uw kinderen
Kosten voor vervoer naar een (sport)vereniging
Kosten van een schoolreisje, schoolkamp en schoolmaterialen
Ouderbijdrage voor buitenschoolse activiteiten
Aanschaf van sportkleding
Abonnementen en lidmaatschappen op bijvoorbeeld de bibliotheek, politieke partij of krant
Kaartjes voor bijvoorbeeld het theater, musea, zwembad, sportwedstrijd etc.
Kosten voor materialen voor hobby’s en vrijwilligerswerk, zoals een tablet, laptop of computer, fiets

Wanneer kunt u de activiteitenbijdrage aanvragen?
U kunt de activiteitenbijdrage aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:






U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
Uw inkomen (werk of uitkering) was de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de voor u geldende
bijstandsnorm, zie de tabel hieronder.
Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is op het moment van aanvraag niet hoger dan de
voor u geldende vermogensgrens, zie de tabel hieronder.
U bent geen student of scholier (u bent student of scholier als u een opleiding volgt zoals bedoeld in de Wet
studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten).
U heeft in de afgelopen 12 maanden nog geen activiteitenbijdrage ontvangen.

Bedragen inkomen en vermogen
In de tabel hieronder ziet u wat u maximaal aan inkomen en vermogen mag hebben.
Inkomen (inclusief vakantietoeslag) en vermogen, normen 21 jaar tot pensioengerechtigde
leeftijd (per 1-1-2019)
Gezinssituatie
Inkomen tot 120%
Vermogensgrens
Alleenstaande
€ 1.236,50 per maand € 6.120,00
Alleenstaande ouder
€ 1.236,50 per maand € 12.240,00
Gehuwden/samenwonenden
€ 1.766,44 per maand € 12.240,00
Inkomen, normen pensioengerechtigde leeftijd (per 1-1-2019)
Gezinssituatie
Inkomen tot 120%
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden/samenwonenden

€ 1.384,84
€ 1.384,84
€ 1.885,50

Vermogensgrens
€ 6.120,00
€ 12.240,00
€ 12.240,00

Wat is de hoogte van de activiteitenbijdrage?
Het bedrag dat u kunt ontvangen is € 100,- voor een volwassene per kalenderjaar en € 400,- voor een kind per
kalenderjaar. Het is niet mogelijk om gemaakte kosten van het ene kind voor rekening van het andere kind te laten
komen. Op deze manier kan elk gezinslid deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.
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Welke bewijsstukken moet u aanleveren?
 Kopie legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of geldige verblijfstitel) van uzelf en eventuele partner.
 Als u of uw partner in loondienst is: loonspecificatie van de laatste 3 maanden.
 Als u of uw partner een (aanvullende) uitkering ontvangt: de uitkeringsspecificaties van de laatste 3
maanden voorafgaand aan de aanvraag.
 Als u of uw partner heffingskortingen van de Belastingdienst ontvangt: een beschikking voorlopige
teruggaaf.
 Als u of uw partner alimentatie ontvangt: een beschikking uitspraak rechter en
echtscheidingsconvenant.
 Als u of een gezinslid betaalrekeningen, spaarrekeningen, beleggingen, levensverzekeringen of
spaarverzekeringen hebben: bankafschriften van de laatste 3 maanden.
 Als u of uw partner een koopwoning of andere onroerende zaak heeft: bewijs van de WOZ-waarde
en de huidige hypotheekschuld.
 Als u of een gezinslid een motorvoertuig heeft: van ieder voertuig het kentekenbewijs.
 Als u of een gezinslid overige bezittingen heeft: een bewijs van waarde.
 Als u of een gezinslid schulden heeft: een bewijs van de schulden en een aflossingsregeling.
Hoe vraagt u de activiteitenbijdrage aan?
U vraagt de bijdrage aan door het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken in te leveren op het
gemeentehuis in Oldebroek, MFC de Brinkhof in Wezep of op te sturen naar:
Sociaal Team
Mariënrade 3
8091 XS Wezep
Als er onduidelijkheden zijn en/of bewijsstukken ontbreken, neemt een medewerker van het Sociaal Team contact
met u op.
Beslissing op uw aanvraag
Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.
Controle besteding activiteitenbijdrage
Na afloop van het jaar waarover u de bijdrage heeft ontvangen, kunnen wij u om bewijsstukken vragen. U moet
dan laten zien waar u de bijdrage aan heeft uitgegeven. U kunt dit bijhouden op het overzicht op de volgende
pagina. Wanneer uit deze controle blijkt dat u de bijdrage niet heeft uitgegeven of niet heeft uitgegeven aan
kosten waarvoor de bijdrage is bedoeld, moet u de bijdrage aan ons terugbetalen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team, tel. 0525 63 83 33.
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Overzicht gemaakte kosten activiteitenbijdrage
Bewaar bewijzen zoals bijvoorbeeld bonnetjes of bankafschriften van alle gemaakte kosten. Bij abonnementen is
het voldoende om van 1 maand een bewijsstuk te bewaren.
Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Telefoonnummer

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Activiteit
Voorbeeld: Contributie voetbalvereniging

Datum
activiteit
Seizoen
2017-2018

Voor wie (naam)

Kosten

Johan

€ 40,€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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