Aanvraag seizoenkaart speeltuin
Domein 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
Geslacht (Man / Vrouw)

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Huurwoning

Koopwoning

Inwonend

In inrichting

Adres
Postcode en woonplaats
Soort huisvesting

2. Financieel afhankelijke kinderen tot 10 jaar
Naam kind

Geboortedatum

Aantal financieel afhankelijke kinderen tot
10 jaar die in aanmerking willen komen voor
een seizoenkaart voor een van de
speeltuinen in de gemeente

3. Gegevens overige inwonenden
Wonen er (behalve uw eventuele partner
en/of kinderen) nog anderen op het door u
opgegeven adres? (bv. kostganger)
Achternaam en voorletter(s)

Nee

Geboortedatum

Ja, vermeld hieronder de gegevens
Relatie
bv kostganger

Volgt onderwijs en heeft studiefinanciering
of WTOS of volgt een BBL-opleiding*
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

* bewijsstukken onderwijs, studiefinanciering, WTOS of BBL-opleiding bijvoegen indien dit van toepassing is.

4. Inlichtingen
Ontvangt u een periodieke uitkering
ingevolge de participatiewet of heeft u dit
kalenderjaar al eerder bijzondere bijstand
aangevraagd en toegekend gekregen?

Ja, u hoeft de achterzijde NIET in te
vullen.

Nee, u dient de achterzijde ook in te
vullen!

5. 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.
Plaats en datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

( aankruisen wat van toepassing is)

U ontvangt op korte termijn een bevestiging van uw aanvraag of aanvragen, waarin o.a. de afhandelingstermijn, informatie en
bezwaarmogelijkheden zijn toegelicht.

Inlichtingen Bijzondere Bijstand
ONDERSTAAND GEDEELTE ALLEEN INVULLEN ALS U GEEN ALGEMENE BIJSTAND OP GROND VAN DE PARTICIPATIEWET
ONTVANGT EN ALS U DIT KALENDERJAAR NIET EERDER BIJZONDERE BIJSTAND HEEFT AANGEVRAAGD EN ONTVANGEN!

6. Persoonlijke gegevens extra
Aanvrager

Partner

Aanvrager

Partner

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

7. Netto inkomen per maand

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

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

TOELICHTING BIJZONDERE BIJSTAND SEIZOENKAART SPEELTUIN
Vooraf
Burgemeester en wethouders van Velsen willen het buiten spelen voor jonge kinderen uit gezinnen met lagere inkomens
stimuleren. Daarom wordt aan gezinnen met kinderen tot 10 jaar jaarlijks gratis een seizoenkaart aangeboden voor één van
de drie prachtige speeltuinen in de gemeente.
De gemeente wil hiermee bereiken dat u w kind gewoon met andere kinderen samen kan spelen. Zo horen ze er gewoon bij
en kunnen ze samen iets leuks doen. Bovendien is een sportieve inspanning goed voor de gezondheid.
Gegevens goed invullen
Om te weten of uw kind ook in aanmerking komt voor de seizoenkaart, moeten we wel een paar dingen weten. We hebben
het aanvraagformulier zo eenvoudig mogelijk gehouden en we vragen alleen het meest noodzakelijke. Uw persoonlijke
gegevens en de naam en leeftijd van uw kind(eren).
Hoe gaat het verder?
Als u voor uw kind(eren) in aanmerking komt voor de seizoenkaart, krijgt u daarover een brief. Deze brief kunt u inleveren bij
de receptie van de speeltuin van uw keuze. Daar krijgt u de nodige informatie en zal de seizoenkaart afgegeven worden.
Gegevens volledig van alle gezinsleden
Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. Wij moeten daarvoor actuele gegevens van u
hebben over uw woon- en leefsituatie, uw inkomen en uw vermogen. Een onvolledige aanvraag kan niet worden
behandeld.
U dient dan eerst de ontbrekende inlichtingen te geven.
Inkomsten en vermogen
U hebt recht op een seizoenkaart voor de speeltuin 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 een seizoenkaart voor de speeltuin in aanmerking komen als u een netto inkomen hebt tot 110% van het
minimum (€ 1.689,97).
De inkomens- en vermogensgrenzen zijn per 1 januari 2021:
Huishoudtype (bedragen per persoon)
Eenpersoonshuishouden
€ 1.182,97
Tweepersoonshuishouden
€
844,99
Driepersoonshuishouden
€
732,27
Vierpersoonshuishouden
€
675,99
Vijfpersoonshuishouden
€
642,19

Vermogensgrenzen
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

€ 6.295,00
€ 12.590,00
€ 12.590,00

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Is uw aanvraag compleet? Dan nemen wij die in behandeling. Wij zijn verplicht om de informatie die u invult te
controleren bij andere instanties. Wij slaan deze informatie op. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Als de controle klaar is, sturen wij u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben
ontvangen een brief waarin staat of u recht heeft op een seizoenkaart voor de speeltuin. Stuur de volledig ingevulde
aanvraag naar:
Gemeente Velsen, Domein Samenleving, Postbus 168, 1970 AD IJmuiden.

