Aanvraagformulier Declaratiefonds 2020
Gemeente Borsele, Goes en Reimerswaal
Woont u in de gemeente Kapelle?
Gebruik dan het Aanvraagformulier Declaratiefonds Kapelle.
Datum ontvangst
Cliëntnummer
Werkproces
1. Uw gegevens

Voorletters en naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Paspoort/identiteitskaart nr
Burgerlijke staat
Telefoonnummer
E-mail

Aanvrager

Partner

: ……………………………………
:…………………………………….
:…………………………………….
:…………………………………….
:…………………………………….
: alleenstaande / gehuwd / samenwonend
: ……………………………………
: ………………………..

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Verblijft u in een inrichting?

nee

ja, naam instelling …………………………………………

Belangrijk: Als u voor de eerste keer een aanvraag indient, voeg dan een kopie van een geldige identiteitskaart of
paspoort bij.
2. Uitkering
Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet?
Ja: vul alle vragen in behalve vraag 5.

Nee: vul alle vragen in.

3. Thuiswonende kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen tot 18 jaar?

nee

ja, vermeld de gegevens hieronder.

Naam kind

Geboortedatum Burgerservicenummer

…………………………………

…………………. ………………………….

…………………………………

…………………. ………………………….

…………………………………

…………………. ………………………….

…………………………………

…………………. ………………………….

…………………………………

…………………. ………………………….

4. Andere inwonenden?
Wonen er nog andere personen bij u in? Bijvoorbeeld een familielid of een kostganger of onderhuurder?
nee

ja, vermeld de gegevens hieronder.

Naam

geboortedatum

relatie tot u

……………………………………………

…………………

………………………………..

……………………………………………

…………………

………………………………..

…………………………………………

…………………

………………………………..
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5. Netto inkomen van uzelf en uw eventuele partner
Lees eerst de toelichting op pagina 5 over wat wij onder inkomen verstaan. Vul dan het inkomen hieronder verder in.
U moet hier uw (gezamenlijk) netto maandinkomen over de maand van aanvraag invullen exclusief vakantiegeld.
Inkomen van

Soort inkomen

Netto bedrag

Periode

❒ Mijzelf ❒ Partner

…………………………………………

€ ………………..

❒ week ❒ 4 weken ❒ maand

❒ Mijzelf ❒ Partner

…………………………………………

€ ………………..

❒ week ❒ 4 weken ❒ maand

❒ Mijzelf ❒ Partner

…………………………………………

€ ………………..

❒ week ❒ 4 weken ❒ maand

❒ Mijzelf ❒ Partner

…………………………………………

€ ………………..

❒ week ❒ 4 weken ❒ maand

Is sprake van loonbeslag, een wettelijke of minnelijke schuldregeling?

❒ ja

❒ nee

Zo ja, hoeveel moet u maandelijks aflossen of aan uw schuldeisers betalen? € …………………………..
6. Uw vermogen
Lees eerst de toelichting op pagina 6. Als uw vermogen hoger is dan de vermogensgrens die voor u van toepassing is,
heeft u geen recht op het declaratiefonds.
Hoeveel bedraagt uw vermogen op de datum van aanvraag?
Aanvrager

€ ……………………………………

Partner

€ ……………………………………

Inwonende kinderen onder de 18 jaar

€ ……………………………………

7. Declareren kosten sociale, culturele en sportieve activiteiten
Bij dit aanvraagformulier ontvangt u een apart declaratieformulier. Hierop kunt u de kosten van activiteiten van uzelf, uw partner en
uw ten laste komende kinderen tot 18 jaar invullen.
In de toelichting bij deze aanvraag kunt u lezen voor welke kosten u onder andere een vergoeding kunt aanvragen.
Lees voor de vergoeding door het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor kosten van sportieve en culturele activiteiten voor
kinderen van 0 tot 18 jaar de toelichting bij deze aanvraag.
U kunt tot uiterlijk 1 februari van het volgende jaar kosten over 2020 declareren.
8. Betaling
Geef hieronder aan op welke rekening u de bijdrage wil ontvangen.
IBAN nummer ………………………………………………. ten name van …………………………………………
9. Ondertekening
Met het plaatsen van mijn/onze handtekening onder deze aanvraag verklaar ik / verklaren wij dat het formulier naar waarheid is
ingevuld. Ik weet / Wij weten dat het bewust onjuist invullen van het formulier strafbaar is en tot gevolg kan hebben dat de
gevraagde bijdrage wordt geweigerd, dan wel wordt teruggevorderd.
Plaats:

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Datum:
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Declaratieformulier Declaratiefonds 2020
Gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal
Let op:
Dit is geen aanvraagformulier. U moet elk jaar een nieuwe aanvraag indienen,
Als u dit kalenderjaar voor de eerste keer een bijdrage wilt aanvragen,
moet u het aanvraagformulier Declaratiefonds 2020 invullen.
Woont u in de gemeente Kapelle, gebruik dan het Declaratieformulier Kapelle

Cliëntnummer: …………………..
Ondergetekende:
Naam

:

Naam evt. partner

:

Adres

:

Postcode + woonplaats

:

Geboortedatum

:

Burgerservicenummer

:

Telefoon (evt. ook mobiel)

:

U kunt uw kosten over dit kalenderjaar tot uiterlijk 1 februari van het volgende jaar declareren.
De betalingen zijn verricht voor:
Omschrijving activiteit
Ondergetekende

Kosten
€
€
€
€
€
€

Totaalbedrag

€

Eventuele partner
Naam:

€

Geb. datum:

€
€
€
€
€
Totaalbedrag

€
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Omschrijving activiteit

Kosten

Eventuele kinderen
1.

Naam:

€

Geb.datum:

€
€
€
€
€
Totaalbedrag

2.

€

Naam:

€

Geb.datum:

€
€
€
€
€
Totaalbedrag

3.

€

Naam:

€

Geb.datum:

€
€
€
€
€
Totaalbedrag

4.

€

Naam:

€

Geb.datum:

€
€
€
€
€
Totaalbedrag

€

U hoeft geen bewijsstukken bij uw aanvraag te doen. Wij controleren de besteding van de vergoeding achteraf door middel van
steekproeven. Daarom moet u de bewijsstukken van uw inkomen, vermogen en gedeclareerde kosten tot uiterlijk 1 jaar nadat u
van ons een toekenningsbeschikking hebt ontvangen, bewaren. Als wij daar om vragen, moet u de bewijsstukken aan ons laten
zien.
Ik verklaar hierbij dat ik alle gegevens op dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Ik weet dat de verstrekte vergoeding achteraf geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd als ik ten onrechte of te veel
vergoeding ontvang doordat ik onjuiste of onvolledige gegevens of bewijsstukken heb verstrekt.
Plaats

………………………….

Datum

………………………….

Handtekening aanvrager

Handtekening partner
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Toelichting aanvraag Declaratiefonds Borsele, Goes en Reimerswaal 2020
Voor wie is dit aanvraagformulier?
•
Woont u in de gemeente Borsele, Goes of Reimerswaal? Met dit formulier kunt u bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg een
bijdrage aanvragen voor de kosten die u in 2020 maakt voor sociale, culturele en sportieve activiteiten.
•
Inwoners van de gemeente Kapelle moeten het aanvraagformulier van hun gemeente gebruiken.
Woont u in de gemeente Noord-Beveland? Dan moet u een aanvraag bij de gemeente Noord-Beveland indienen.
Zij hebben een eigen declaratiefonds.
Doelgroep:
U kunt een beroep doen op het Declaratiefonds als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:
•
U bent 21 jaar of ouder
•
U woont in de gemeente Borsele, Goes of Reimerswaal
•
Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u van toepassing zijnde inkomensgrens en uw vermogen is lager dan de
vermogensgrens die voor u van toepassing is. Deze bedragen staan aan de achterkant van deze toelichting
Wie behoort niet tot de doelgroep?
•
Studenten die een studie volgen waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering mogelijk is;
•
Vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel.
Jongeren tussen 18 en 21 jaar die niet studeren
Jongeren van 18 tot en met 20 jaar die zelf een laag inkomen hebben, moeten voor de kosten van sociale, culturele en sportieve
activiteiten, een beroep doen op de onderhoudsplicht van hun ouders. Wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de ouders
zelf een laag inkomen hebben of omdat er geen contact met de ouders mogelijk is, kan de jongere een beroep doen op het
Declaratiefonds. Uiteraard moet de jongere dan wel voldoen aan de inkomens- en vermogensgrenzen.
Wat verstaan wij onder inkomen?
Onder inkomen wordt onder andere verstaan inkomsten uit arbeid, inkomsten uit vermogen, uitkeringen (bijvoorbeeld WW, Wajong,
WIA, ANW, AOW), pensioen, lijfrente, alimentatie, teruggave belastingdienst en de heffingskortingen die door de belastingdienst
aan u worden uitbetaald.
Als er loonbeslag op uw inkomen ligt of als u in een wettelijke of minnelijke schuldregeling zit, dan vult u als inkomen het bedrag in
waarover u beschikt
Hoe hoog mag uw inkomen zijn?
Het inkomen mag meer niet bedragen dan 120% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. Als er loonbeslag op uw
inkomen ligt of als u in een wettelijke of minnelijke schuldregeling zit waardoor uw besteedbaar inkomen onder de inkomensgrens
komt, gaan wij uit van uw besteedbaar inkomen.
Inkomensgrenzen
Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (120% van de bijstandsnorm).
Alle bedragen zijn netto bedragen en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).
Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar
Alleenstaande en alleenstaande ouders
Gehuwden 18 tot 21 jaar
Gehuwd zonder kinderen
Gehuwd met kinderen
Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en andere tussen
21- en pensioengerechtigd:
•
Zonder kinderen
•
Met kinderen
Personen ouder dan 21 maar niet pensioengerechtigd
Alleenstaande en alleenstaande ouders
Gehuwden
Pensioengerechtigden
Alleenstaande en alleenstaande ouder
Gehuwden

Per maand
exclusief vakantiegeld
€ 296,15

Per maand
inclusief vakantiegeld
€ 311,74

Per maand
exclusief vakantiegeld
€ 592,30
€ 935,05

Per maand
inclusief vakantiegeld
€ 623,47
€ 984,26

€ 1.153,04
€ 1.495,79

€ 1.213,73
€ 1.574,52

Per maand
exclusief vakantiegeld
€ 1.199,64
€ 1.713,77

Per maand
inclusief vakantiegeld
€ 1.262,78
€ 1.803,97

Per maand
exclusief vakantiegeld
€ 1.340,93
€ 1.817,64

Per maand
inclusief vakantiegeld
€ 1.411,50
€ 1.913,30
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Personen in een inrichting
Alleenstaande en alleenstaande ouder
Gehuwden

Per maand
exclusief vakantiegeld
€ 417,47
€ 674,05

Per maand
inclusief vakantiegeld
€ 439,44
€ 709,52

Vermogen
Voor het vermogen telt het vermogen van uzelf, uw partner en van uw thuiswonende kinderen onder de 18 jaar mee. Bereken uw
vermogen door het saldo van alle bank- en spaarrekeningen op te tellen. Bezit u een auto die jonger is dan 12 jaar, een caravan,
boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts, tel de waarde daarvan dan mee.
Als u schulden heeft waarop u moet aflossen, dan mag u die schulden van het vermogen aftrekken.
Als u een eigen woning heeft, telt het vermogen in de woning niet mee in de berekening.
Uw vermogen mag op de aanvraagdatum niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen op grond van de Participatiewet.
De vermogensgrenzen in 2019 zijn:
Alleenstaande

€ 6.225

Alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden

€ 12.450

Voor welke kosten?
U kunt kosten declareren die u in 2019 maakt voor sociale, culturele en sportieve activiteiten van uzelf en - indien van toepassing van uw partner. Ook voor thuiswonende kinderen tot 18 jaar kunt u kosten declareren als zij zelf ook een laag inkomen en
vermogen hebben.
Kosten die het Declaratiefonds vergoedt, zijn bijvoorbeeld:
•
Entreekaarten voor sportevenementen, bioscoop, theater, museum, dierentuin, attractiepark;
•
Contributie voor sportverenigingen, wijkverenigingen, koren, korpsen, muziekvereniging, dansgroep, toneelvereniging,
speeltuinvereniging, hobby- en creativiteitsclubs;
•
De aanschaf van benodigde sportattributen (bijvoorbeeld sportschoenen of sportkleding);
•
Bijdrage voor peuterspeelzaal, speel-o-theek;
•
Cultureel Jongeren Paspoort;
•
Internetabonnement;
•
Dierenartskosten;
•
Kosten van een ID kaart of paspoort inclusief pasfoto’s
•
Kosten verlenging verblijfsvergunning inclusief pasfoto’s
•
Reiskosten die u moet maken om aan activiteiten deel te nemen
•
Zwemles voor volwassenen
•
De voor eigen rekening blijvende kosten van zwemlessen voor kinderen, voor zover niet vergoed door Jeugdfonds Sport en
Cultuur of een ander fonds.
•
In een beperkt aantal gevallen een aanvulling op de vergoeding uit Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zie de toelichting hieronder.
Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Voor uw kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunt u geen sportieve of culturele activiteiten declareren. Kinderen in deze
leeftijdscategorie kunnen worden aangemeld bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland. Deze aanmelding kan al direct op het
moment dat u een minimum inkomen heeft. U kunt voor uw kinderen wel kosten van sociale activiteiten declareren.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland vergoedt contributies van sportverenigingen die aangesloten zijn bij het NOC/NSF en
van culturele activiteiten bij een erkende organisatie of docent.
De vergoeding voor sport is maximaal € 225,00 voor contributie en een waardebon voor sportkleding. De maximale vergoeding
voor culturele activiteiten is € 450,00 per jaar.
De vergoeding wordt eerst besteed aan de contributie en als er nog vergoeding over is, dan verstrekt het fonds daarvan een
waardebon voor kleding. Als de contributie te hoog is, wordt er geen waardebon voor kleding verstrekt. Dat kan per vereniging
verschillen. Op de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/jeugdfonds-sport-cultuur-zeeland/ kunt u de spelregels
opzoeken die voor uw gemeente gelden. Daar staat per vereniging vermeld of er wel of geen waardebon wordt verstrekt.
Alleen als het fonds vanwege de hoogte van de contributie geen waardebon voor sportkleding kan verstrekken,
mag u de kosten van sportkleding voor uw kind wel declareren bij het declaratiefonds.
Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland.
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Maximale hoogte bijdrage
De bijdrage bedraagt in 2020 maximaal € 257, - per persoon van18 jaar of ouder.
Voor kinderen tussen 0 en 18 jaar is de maximale vergoeding € 128,00.
Hebt u een kind tussen 0 en 4 jaar dat naar de peuteropvang gaat, dan wordt de bijdrage met € 103 verhoogd.
De te vergoeden bedragen zijn persoonsgebonden en niet onderling uitwisselbaar.
Declaratieformulier
De gemaakte kosten vermeldt u op het declaratieformulier dat u ontvangt met dit aanvraagformulier.
Als u bij de aanvraag nog niet de maximale vergoeding declareert, verstrekken wij u nog een aantal declaratieformulieren.
U kunt kosten steeds met een minimaal totaalbedrag van € 50,00 declareren.
Welke bewijsstukken moet ik meesturen?
U hoeft geen bewijsstukken van uw inkomen, vermogen of de gemaakte kosten bij uw aanvraag te doen. Wij controleren de
besteding van de vergoeding achteraf door middel van steekproeven. Daarom moet u de bewijsstukken van uw inkomen en
vermogen en de gedeclareerde kosten tot uiterlijk 1 jaar nadat u van ons een toekenningsbeschikking hebt ontvangen, bewaren.
Als wij daarom vragen moet u de bewijsstukken aan ons laten zien. Kunt u dat niet, dan moet u de ontvangen vergoeding
terugbetalen.
Wanneer aanvragen?
De aanvraag en declaraties voor de in 2020 gemaakte kosten kunt u tot uiterlijk 1 februari 2021 indienen. Hierbij kunt u met
terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 januari 2020 om een bijdrage vragen, op voorwaarde dat u en de gezinsleden voor wie u de
bijdrage aanvraagt, over die periode ook aan alle voorwaarden voldoen.
Dit aanvraagformulier kunt u opsturen naar:
GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 2144
4460 MC Goes
U kunt het formulier ook inleveren bij de balie van het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.
Vragen of onduidelijkheden?
Wanneer u vragen heeft of er zijn onduidelijkheden over deze brief, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
contactpersoon. U kunt uw contactpersoon bereiken via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0113 - 23 91 00 van
maandag tot en met donderdag tussen 9.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn wij bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur.
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