Aanvraagformulier Meedoen-voorziening
1 Gegevens aanvrager en eventuele partner
Aanvrager

Partner

Naam:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Bank-/gironummer:
E-mailadres:

2 Uw Inkomen
(Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, hoeft u dit gedeelte niet in te vullen)
De meedoen-voorziening is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm. Daarom vragen we u om hier uw netto inkomen in te vullen. De
vakantietoeslag hoeft u niet mee te rekenen.
Aanvrager

Partner

Bedrag per
maand/4 weken

Salaris:
Kinderalimentatie:
Partneralimentatie:
Algemene heffingskorting:
Inkomensafhankelijke combinatiekorting:
AOW:
Pensioen/levensverzekering:
Anders, namelijk:
TOTAAL INKOMEN:
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3 Uw vermogen
(Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, hoeft u dit gedeelte niet in te vullen)
Om in aanmerking te komen voor één of meer van de regelingen, mag u als
eenpersoonshuishouden maximaal € 5.920,- vermogen hebben of maximaal € 11.840,- als
gezin of alleenstaande ouder. Uw vermogen is het saldo van bezittingen en schulden
(spaargeld, auto, caravan, boot, sieraden, waardepapieren etc). Het gaat om het vermogen
van alle gezinsleden samen. Is uw totale (gezins-)vermogen lager dan dit bedrag?
Ja

Ga door met invullen

Nee

Verder invullen van dit aanvraagformulier heeft geen zin, u heeft geen recht
op een meedoen-voorziening

4 Meedoen-voorzieningen
Geef hieronder aan op welke voorzieningen u een beroep wilt doen.
4.1

Meedoen-voorziening: u kunt één activiteit kiezen (zie bijlage)
Organisatie

Activiteit

Ikzelf
Partner
Let op: Wilt u vergoeding van contributie van een (sport)vereniging, meldt u zich dan eerst
aan bij de vereniging voor kennismaking en/of een gratis proefles.

4.2

Lidmaatschap van de bibliotheek
Ik wil graag lid worden van de Bibliotheek Veldhoven
Mijn partner wil graag lid worden van de Bibliotheek Veldhoven

Let op: u moet zich nog wel zelf inschrijven aan de balie van de bibliotheek zodra uw aanvraag
is toegekend!
4.3

Tegemoetkoming in de kosten van internet
Ik wil een tegemoetkoming in de kosten van internet aanvragen

Let op:
 Er wordt steekproefsgewijs gevraagd om bewijsstukken van internetkosten.
 U kunt maximaal één tegemoetkoming voor internetkosten per huishouden
aanvragen.
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5 Bijlagen
Ontvangt u geen uitkering van de gemeente? Stuur dan de volgende bijlagen met dit
formulier mee:





Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en uw partner: paspoort of
identiteitskaart en verblijfsvergunning.
Bewijsstukken van het inkomen (loon, alimentatie, uitkering): kopieën van uw laatste
loonstrook of uitkeringsspecificatie. De inkomsten uit heffingskortingen van de
belastingdienst worden ook meegeteld. Voegt u de beschikking van de belastingdienst
toe als u deze ontvangt.
Bewijsstukken van uw (gezins-)vermogen: recente afschriften van alle
bankrekeningen.

6 Ondertekening








Datum

Ik heb alle vragen en bijlagen naar waarheid ingevuld.
Ik heb niets verzwegen.
Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier en bijlagen strafbaar is en kan leiden
tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van de meedoen-voorziening van de gemeente
Veldhoven.
Ik weet dat ik ten onrechte verstrekte bedragen moet terugbetalen.
Ik weet dat mijn gegevens kunnen worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid
bij mij of andere instanties.
Ik weet dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een cliëntdossier.
Ik geef toestemming dat de toegekende bedragen onder vermelding van mijn naam en
BSN-nummer rechtstreeks worden uitbetaald aan de organisatie/instelling waar de
activiteit plaatsvindt.
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de receptie van het gemeentehuis,
Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven of opsturen naar Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.
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