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Aanvraag Bijdragefonds 2018 
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Let op! U moet 18 jaar of ouder zijn om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen.  

1a. Gegevens aanvrager 

naam en voorletters   man   vrouw 

adres  

postcode en woonplaats  

telefoon  

geboorte datum  

burgerlijke staat  gehuwd   ongehuwd   samenwonend   alleenstaande (ouder)   

Hebt u de zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar?   ja   nee  

Kinderen tot 18 jaar hebben geen recht op een bijdrage. U kunt mogelijk een beroep doen op de Stich-

ting Leergeld. Kijk daarvoor op www.leergeld.nl. Of bel 06 22 83 09 96.      

 

1b. Gegevens partner 

naam en voorletters   man   vrouw 

geboorte datum  

 

2. Opgave laatst genoten netto-inkomen (bewijsstukken bijvoegen als u geen uitkering van ons ontvangt) 

 ik ontvang een bijstands- of Ioaw-uitkering. (U hoeft uw inkomen niet in te vullen. Ga naar vraag 3.) 

 ik heb ander inkomen. (Vul uw inkomen hieronder in.)         

netto-inkomen aanvrager (ook alimentatie en pensioenen)   p.m.  

netto-inkomen partner   p.m.  

voorlopige teruggaaf heffingskortingen Belastingdienst   p.m. + 

totaal netto inkomen   p.m.  

 

Ga verder naar vraag 3 op de achterkant. 

- niet invullen - 

Werkproces   activiteit aanvrager partner 

Cliëntnummer   11 €  €  

Regeling 30  12 €  €  

Groep 02  13 €  €  

Aard betaling Incidenteel  14 €  €  

Aard verzoek 65  15 €  €  

Medewerker S 10  totaal € 

Dossiernummer      

  
check PIV berekening invoer fiattering 

datum paraaf datum paraaf datum paraaf datum paraaf 

        

 

december 2017



 

 

3. Overzicht van activiteiten 

U moet een bewijs van lidmaatschap of deelname inleveren. Stuur ook een bewijsstuk mee waaruit de 

hoogte van de kosten blijkt. Bijvoorbeeld een bankafschrift, een kwitantie of een verklaring van een 

vereniging.  

Vraagt u een bijdrage voor internet? Zorg dan dat u in ieder geval een kopie van een originele factuur  

van uw provider inlevert (een bankafschrift is niet voldoende).  

De bijdrage is nooit meer dan de werkelijke kosten. De vergoeding bedraagt maximaal € 115,00 per 

persoon per jaar. 

 

activiteiten (aanvrager)  kosten per wk / mnd / jaar?  

 11 - internetaansluiting (één abonnement per huishouden)  €   

 12 - abonnement op een krant (één per huishouden) €   

 13 - lidmaatschap bibliotheek €   

 14 - lidmaatschap muziek-, zang-, dans- of toneelvereniging €   

 15 - lidmaatschap sportvereniging €   

 

activiteiten (partner) kosten per wk / mnd / jaar?  

 11 - internetaansluiting (één abonnement per huishouden) €   

 12 - abonnement op een krant (één per huishouden) €   

 13 - lidmaatschap bibliotheek €   

 14 - lidmaatschap muziek-, zang-, dans- of toneelvereniging €   

 15 - lidmaatschap sportvereniging €   

 

 

4. Betaling 

 

Op IBAN rekening nummer 

 

 

 

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen 

strafbaar is. Ten onrechte verstrekte bijdrage wordt teruggevorderd. Ik weet dat mijn gegevens op juist-

heid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties. 

 

 

Oldenzaal, d.d. ……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

 


