Aanvraag actieve deelname sport en cultuur
voor ten laste komende kinderen tussen de 4 en 18 jaar
Afdeling Samenleving, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200
(Hier
niets
invullen!)

Procesnummer

Datum registratie

1. Persoonlijke gegevens
Lees voor het invullen eerst de toelichting.
Aanvrager

Partner

Burgerservicenummer
Achternaam en voorvoegsels
Voornamen (eerste voluit)
Geboortedatum
Telefoonnummer
IBAN rekeningnummer
Geslacht (Man / Vrouw)

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Huurwoning

Koopwoning

Inwonend

In inrichting

Kosten Sport

Kosten Cultuur

Nationaliteit
(kopie verblijfsvergunning)
Soort identiteitsbewijs
(kopie paspoort of ID kaart, geen rijbewijs)
Nummer identiteitsbewijs
Burgerlijke staat (bijv. gehuwd,
samenwonend, alleenstaand, gescheiden,
inwonend bij ouder)
Adres
Postcode en woonplaats
Soort huisvesting

2. Opgave van kosten


Actieve deelname sport/cultuur voor uw kinderen van 4 tot 18 jaar; vul hieronder de gegevens in
Naam kinderen (4 tot 18 jaar)

Geboortedatum
€

€

€

€

€

€

€

€



3. Toelichting
Geef een korte omschrijving waar de kosten voor zijn gemaakt.

LET OP: Voeg een kopie van de bewijsstukken bij.

Vult u ook de achterzijde van dit formulier in.

4. Inlichtingen
Ontvangt u een algemene bijstand ingevolge
de Participatiewet (of Ioaw/Ioaz)?

Ja

Nee

Heeft u dit kalenderjaar al eerder bijzondere
bijstand aangevraagd en toegekend
gekregen?

Ja

Nee

Heeft u een van beide vragen met JA kunnen beantwoorden, vul dan vraag 5 en 6 niet in. Vergeet niet de aanvraag te ondertekenen.

5. Netto inkomen per maand
Aanvrager

Partner

AOW uitkering

€

€

Andere uitkering en/of pensioen

€

€

Uit arbeid

€

€

Ontvangen alimentatie

€

€

Overige inkomsten

€

€

(Voorlopige) teruggave
heffingskortingen Belastingdienst

€

€

Kindgebonden budget

€

€

kopie bijvoegen van uw laatste bank/giroafschrift van uw inkomen of andere
bewijsstukken

6. Vermogen
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren over niet meer vermogen te beschikken dan het in de toelichting vermelde bedrag.

7. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op
bijstand of financiële tegemoetkoming anderszins.
Datum:

( aankruisen wat van toepassing is)

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

SZI19.0117

Toelichting aanvraag sport en cultuur
Extra toeslag jongeren
Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar kan maximaal € 200,00 per jaar worden toegekend.
Dit extra bedrag is uitsluitend bedoeld voor actieve sportdeelname van uw kind en voor deelname aan culturele
activiteiten (bv muziek of toneel).
Ter info
Vorig jaar kon u op hetzelfde formulier aangeven of u in aanmerking wilt komen voor sociaal culturele activiteiten.
Dit dient u nu op een apart aanvraagformulier in te vullen.
Voorwaarden
U komt voor de tegemoetkoming in aanmerking als u op de aanvraagdatum:
a.
een inkomen hebt dat niet hoger is dan 10% boven het minimum en
b.
een vermogen (bijv. spaargeld) hebt dat lager is dan de hieronder vermelde maximum bedragen.
Inkomsten en vermogen
U hebt recht op bijzondere bijstand als uw inkomen en uw vermogen lager zijn dan de vastgestelde grenzen.
De hoogte daarvan hangt af van uw woon- en leefsituatie. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen.
U kunt voor bijzondere bijstand in aanmerking komen als u een netto inkomen hebt tot 110% van het minimum
(€ 1.653,64).
De inkomens- en vermogensgrenzen zijn per 1 januari 2020:
Huishoudtype (bedragen per persoon)
Eenpersoonshuishouden
€ 1.157,55
Tweepersoonshuishouden € 826,82
Driepersoonshuishouden
€ 716,52
Vierpersoonshuishouden
€ 661,46
Vijfpersoonshuishouden
€ 628,38

Vermogensgrenzen
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

€ 6.225,00
€ 12.450,00
€ 12.450,00

Hoe kunt u aanvragen?
Vul dit formulier in. De toelichting kunt u behouden. Het formulier wordt in behandeling genomen als het volledig is
ingevuld en ondertekend door alle gezinsleden en voorzien van de gevraagde bewijsstukken.
De aanvraag dient voor het einde van het kalenderjaar te worden ingediend.
Bewijsstukken
Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient u een aanvraag in met een bewijs dat uw kind lid is van een
sportclub, muziekvereniging enzovoort. De maximale vergoeding van € 200,00 per kind wordt vervolgens aan u uitgekeerd.
U moet bij de aanvraag een bewijsstuk toe te voegen van uw netto inkomen.
Indien u een voorlopige teruggaaf heffingskortingen ontvangt van de belastingdienst dan moet u die beschikking van de
belastingdienst bijvoegen.
De bewijsstukken (nota’s en bonnen) voor deze kosten moet u wel bewaren tot een jaar na de aanvraagdatum.
Wij kunnen u namelijk vragen om aan te tonen of u deze kosten heeft gemaakt.

Stuur de volledig ingevulde aanvraag naar:
Gemeente Velsen, Afdeling Samenleving, Postbus 168, 1970 AD IJmuiden

