Datum ontvangst:_______________________
Registratienummer:_____________________

Bezoekadres:
Henri Dunantweg 1-3
7201EV Zutphen
Telefoon: 14 0575

AANVRAAG Meedoenregeling 2020
Inkomen tot 110% van de bijstandsnorm
Max. bijdrage volwassenen € 125
Let op! Dit formulier kan niet gebruikt worden als declaratieformulier

Persoonsgegevens:
Cliënt

Partner

Naam:
Geboortedatum:
ID-bewijs:
Geldig tot:
Adres:
Email:
Telefoon cliënt:
Naam gemachtigde:
Telefoon gemachtigde:
U vraagt aan voor:
Gegevens

Meedoen activiteit

Kosten activiteit

U zelf:
Uw partner:

U kunt slechts één maal per kalenderjaar een aanvraag doen.
Vraagt u niet in één keer de maximale bijdrage aan dan kunt u via een declaratieformulier het restant bedrag declareren
tot 31-12-2020. Bewaart u de betalingsbewijzen. Wij kunnen u hier later nog om vragen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:
• U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.
• U verblijft rechtmatig in Nederland.
• U bent 18 jaar of ouder en geen student.
• Uw inkomen is niet hoger dan 110% van het sociaal minimum.
• Uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan:
o € 12.450 voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders;
o € 6.225 voor alleenstaanden.
(Voor eigen woning gelden afwijkende bedragen)

Heeft u een Participatiewet- of Bbz-uitkering?
O Ja, u hoeft onderstaande tabel “inkomen” en “vermogen” niet in te vullen.
O Nee, vul onderstaande tabel “inkomen” en “vermogen” in.
Omschrijving:
Uzelf
Partner
O inkomen uit arbeid
€
€
O inkomen uit zelfstandige activiteiten
€
€
O WAO / WIA /WW/ /ziektewet / Wajong
€
€
O toeslagenwet
€
€
O heffingskorting minst verdienende partner
€
€
O ANW / AOW / AIO(svb)
€
€
O pensioen
€
€
O alimentatie ouder
€
€
O alimentatie kind (tot 18 jaar)
€
€
O overig inkomen
€
€
Voeg bewijsstukken bij van uw netto inkomen zoals bankafschrift, loonstrook, uitkeringsspecificatie, beschikking
belastingdienst, alimentatie.
Vermogen van u (en uw partner en gezinsleden)
Is uw (gezamenlijke) vermogen hoger dan
€ 6.225 voor een alleenstaande of
€ 12.450 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouder *)
O Nee
O Ja, u heeft geen recht op de Meedoenregeling
*) voor vermogen in eigen woning gelden andere bedragen
Voeg bewijsstukken bij van de laatste maand van al uw rekeningen.
Voeg kopie bij van uw waardepapieren, lijfrente, polis, kentekenbewijs voertuig en overige.
Kosten waarvoor vergoeding mogelijk is:
Lidmaatschap verenigingen (sociaal-cultureel, sport);
Lidmaatschap belangenorganisaties (zoals vakbonden, patiëntenvereniging, politieke partij);
Abonnementen zwemmen; zwemlessen;
Abonnementen sportschool en fitness;
Danslessen, muzieklessen, muzische vorming;
Abonnementen schouwburg, bioscoop (geen losse kaartjes) en museumjaarkaart;
Cursussen (volwasseneneducatie, vorming, specifieke onderwerpen als omgaan met geld gezondheidsbevordering,
sociale weerbaarheid);
Abonnementen op bibliotheek
Internetkosten als u door ziekte en handicap langdurig aan huis gebonden bent.

IBAN Rekening voor uitbetaling:……………………………………………………………..
Ten name van:…………………………………………………………………………………
Voeg kopie bankpas bij.
Met de handtekening verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Wij controleren dit. Het kan zijn dat
er extra bewijsstukken nodig zijn van uw inkomen en/of vermogen. Wij nemen dan contact met u op.
Naar waarheid ingevuld,
Datum:…………………
Handtekening:

Naar waarheid ingevuld,
Datum:…………………
Handtekening partner

Naar waarheid ingevuld,
Datum:…………………
Handtekening gemachtigde

…………

…………………………

…………………………

Dit formulier inleveren bij de gemeente Zutphen, Henri Dunantweg 1 te Zutphen. U kunt het ook mailen naar
info@zutphen.nl of opsturen naar de gemeente Zutphen, antwoordnummer 31, 7200 VB Zutphen.

