
 
VERKORT AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGEREGELING MAATSCHAPPELIJKE 
DEELNAME  2021 
 
 
U kunt voor de volgende activiteiten een aanvraag indienen:  

 
1. Sport en recreatie 
a) Zwemkaartjes, zwemabonnementen, zwemles; 
b) Lidmaatschap sport- en hobbyvereniging; 
c) Sportieve recreatieactiviteiten; 
d) Lidmaatschap 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 overige activiteiten zoals koren, gilden, en vrouwen-, muziek- en 

carnavalsverenigingen; 
 

3. Educatie 
a) Deelname aan cursussen en / of activiteiten op educatief terrein; 
b) 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. 
 

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 die al dan niet op naam staan. 
De aanvraag kunt u tot 1 april 2022 volledig ingevuld met de bijbehorende bewijsstukken inleveren.  

 

 
Naam en voorletters aanvrager : .............................................................................................. 
 
Geboortedatum : .............................................................................................. 
 
Adres + postcode/woonplaats : .............................................................................................. 
 
Telefoonnummer : .............................................................................................. 

 

Voor deelname aan: Aanvrager/partner Kosten: 

1.  € 

2.  € 

3.  € 

4.  € 

5.  € 

6.  € 

7.  € 

Zie achterkant voor ondertekening! 

In te vullen door Gemeente 

 
Clientnummer : ……………… 

 
Werkprocesnr : ……………… 

 
Voorschot       :     ja / nee 



Indien u financiële problemen ondervindt ten aanzien van het voorschieten van de te maken 
kosten zijn hiervoor oplossingen mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw  
C. van Zuiden. 
 
 
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 
 
 
………………………………………………. …………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 


