
 
 

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGEREGELING MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 2021 

 
     

Indien u en/of uw partner lid zijn van een sportclub, deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten of een 
cursus volgen kan hiervoor een bijdrage worden aangevraagd.  
De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt voor kosten gemaakt in 2021.  
Op jaarbasis bestaat er maximaal recht op € 150,-- per persoon, waarvan maximaal € 50,- voor 
toegangskaartjes. 

 
 

Naam en voorletters aanvrager : .............................................................................................. 
 
Geboortedatum : .............................................................................................. 
 
Adres + postcode/woonplaats : .............................................................................................. 
 
Telefoonnummer : .............................................................................................. 
 
E-mail : ……………………………………………………………………. 
 
Bank/gironummer : .............................................................................................. 
Bent u gehuwd of woont u samen : ja/nee 
 
Zo ja, naam en geboortedatum partner : .............................................................................................. 
 
- Heeft u thuiswonende studerende kinderen: : ja/nee 
- Zijn er andere inwonende (kostgangers/onderhuurders) : ja/nee 
Zo ja, een kostgangers of commercieel huurcontract bijvoegen! 

 
 
 
Activiteiten en voorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen (zie bijlage). 

 
Voor deelname aan: 

 
Naam aanvrager/partner: 

 
Kosten: 

1.  € 

2.  € 

3.  € 

4.  € 

5.  € 

6.  € 

7.  € 

 
 
                                                                                 

Netto inkomen 
van uzelf 

Netto inkomen 
echtgenoot/partner 

 
1. Inkomsten uit arbeid :    € ................................... week/mnd €................................... week/mnd 
2. Inkomsten uit uitkering: € ................................... week/mnd €................................... week/mnd 
3. Overige inkomsten :    €.................................... week/mnd €................................... week/mnd 

 
Heeft u een vermogen dat meer bedraagt dan                                ja/nee  
€     12.590,-- voor een gezin of alleenstaande ouder 
€       6.295,-- voor een alleenstaande     
 

In te vullen door Gemeente 

 
Clientnummer : ……………… 

 
Werkprocesnr : ……………… 

 
Voorschot       :     ja / nee 



 
 

LET OP: 
Bij dit formulier dienen te worden bijgevoegd: 
- gegevens over het inkomen en vermogen van u en/of uw partner  
- betalingsbewijzen van gemaakte kosten. 
- kopie voorlopige teruggave heffingskortingen 2021 (indien van toepassing) 
- laatste bankafschriften van uw betaal en spaarrekening(en)met daarop vermeld uw naam en 

saldo) 
 
U kunt tot uiterlijk 1 april 2022 een aanvraag indienen voor gemaakte kosten in 2021.  
 

 
 
ONDERTEKENING 
 
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Uw gegevens worden 
volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt in onze administratie. Dit 
betekent ook dat uw gegevens gecontroleerd kunnen worden bij andere instanties of aan deze worden 
verstrekt. LET OP: het onjuist of onvolledig doorgeven van informatie kan leiden tot een boete. Dit op 
grond van artikel 17 en 18 eerste lid van de Participatiewet en artikel 2 van het Boetebesluit Sociale 
Zekerheidswetten. 
 

 
Datum………………………………………. Datum………………………………………….. 
 
Handtekening aanvrager   Handtekening partner 
 
 
………………………………………………. …………………………………………………… 
 
 

 
Bijlage I: Activiteiten en voorzieningen die voor vergoeding in aanmerking komen. 
 

De volgende categorieën van activiteiten en voorzieningen komen voor vergoeding in aanmerking: 
 
1. Sport en recreatie 
a) Zwemkaartjes, zwemabonnementen, zwemles; 
b) Lidmaatschap sport- en hobbyvereniging; 
c) Sportieve recreatieactiviteiten; 
d) Lidmaatschap en tuindersvereniging; 
e) Deelname aan fitness-, sportcentra, etc. 
 

 
2. (Sociaal-) culturele activiteiten 
a) Museumjaarkaart; 
b) Deelname aan cursussen en / of activiteiten op cultureel terrein; 
c) Lidmaatschap bibliotheek; 
d) Deelname kunstzinnige / creatieve vorming; 
e) Volgen muziekonderwijs; 
f) Deelname activiteiten buurt- / wijkvereniging; 
g) Deelname activiteiten ouderenorganisaties en ouderenbonden; 
h) Deelname aan overige activiteiten zoals koren, gilden, en vrouwen-, muziek- en 

carnavalsverenigingen; 
 

3. Educatie 
a) Deelname aan cursussen en / of activiteiten op educatief terrein; 
b) Deelname vormingsweek; 
c) Deelname natuur- en milieueducatie; 

  
  

4. Toegangskaartjes (al dan niet op naam, vergoeding tot maximaal € 50,00) 
a) Culturele voorstellingen (toneel, popconcerten, dans, cabaret), etc; 
b) Pretparken, bioscoopbezoek ect. 


