
 
 
 

Aanvraagformulier Meedoenregeling minima 2015 
 

Eenmaal per jaar aanvragen 

U kunt eenmaal per jaar een aanvraag indienen. Wij verzoeken u dan ook bewijsstukken van de gemaakte 

kosten van alle gezinsleden te verzamelen en in één keer in te dienen*.  

 

Persoonlijke gegevens aanvrager(s) 

 

  Aanvrager  Partner 

Burgerservicenummer     

Achternaam en voorletters     

Geboortedatum     

Geslacht     

Straat en huisnummer     

Postcode en woonplaats     

Bankrekeningnummer     

Telefoonnummer     

Identiteitsbewijs en nummer     

 

Verblijft u in een instelling? 

 

 ja (vul onderstaande gegevens in)  

 

Naam instelling Per wanneer Hoogte AWBZ bijdrage  € 

   

 

 nee (ga door naar volgende vraag) 

 

Netto inkomsten per maand 

 

   Aanvrager  Partner 

 Loon     

 Aow/Anw     

 Pensioen/VUT     

 Alimentatie voor mijzelf/kind(eren)     

 Voorlopige teruggaaf belastingen*     

 Kostganger/(kamer)verhuur     

 Overig inkomsten, te weten     

      
 Totaal  €  € 

 



 
 
 

 

*bijvoorbeeld: (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting of 

algemene heffingskorting minstverdienende partner 

 

Vermogen 

 

Vul hier bank- en spaarrekeningen en het huidige saldo in van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen.  

 

Rekeningnummer Ten name van Saldo     € Datum saldo 

 

 

  

    

    

    

     

Bij de uitvoering van deze regeling verstaan wij onder vermogen: contant geld en direct opeisbare 

tegoeden op uw bank- en spaarrekeningen. 

 

Schulden  

 

Vul voor uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen onder de 18 jaar de eventuele schulden in.  

 

Soort schuld Ten laste van Saldo     € Datum saldo 

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 



 
 
 

U dient een kopie van de volgende gegevens in te leveren van alle gezinsleden (aanvrager, partner en 

kinderen): 

 Legitimatiebewijs  

 Laatste bankafschrift van al  rekeningnummers 

 Bewijzen van eventuele schulden 

 Loonstrook/specificatie van alle inkomsten van de afgelopen maand (indien u wisselende inkomsten 

heeft moet u dit aangeven) en/of voorlopige teruggaaf belastingen 

 Bewijs van uw lidmaatschap, een bewijs van de reeds door u betaalde kosten en/of een 

betalingsbewijs. 

 

Lidmaatschap, activiteiten, kleding/schoeisel en/of maatschappelijke ontwikkeling 

 

Gezinslid en BSN Soort kosten Hoogte van de kosten 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Let op: voeg van elke kostensoort een betalingsbewijs bij!! 

 

Inkomens- en vermogensgrenzen  

(netto per maand exclusief vakantietoeslag norm 01-01-2015)* 

 

 100% van de 

bijstandsnorm 

110% van de 

bijstandsnorm 

vermogens-

grenzen 

Alleenstaande van 21 jaar of ouder 
€    912,79 €    1.004,07 €   5.895,- 

Alleenstaande ouder van 21 jaar of ouder 
      €    912,79 € 1.004,07 € 11.790,- 

Gezin zonder meerderjarige kinderen allen 

niet in de pensioengerechtigde leeftijd 
€ 1.303,99 € 1.434,39 € 11.790,- 

Pensioengerechtigde alleenstaande 
€   1.023,75 € 1.126,13 €   5.895,- 

Pensioengerechtigde alleenstaande ouder 
€ 1.023,75 € 1.126,13 € 11.790,- 

Gezin waarvan 1 of meerdere personen 65 

jaar of ouder is € 1.398,10 € 1.537,91 € 11.790,- 



 
 
 

 

 

 

 

*Let op er gelden afwijkende normen in de volgende situaties: 

 

 U en/of uw partner jonger is dan 21 jaar. 

 U verblijft of woont in een instelling waarbij u een AWBZ bijdrage betaalt  

Is één van deze situaties voor u van toepassing neemt u dan contact op met de medewerkers van het  loket 

Werk en Inkomen via telefoonnummer (026) 326 01 11 (kies optie 2.) 

 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: 

 

 de vragen op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben beantwoord; 

 geen inkomsten of omstandigheden te hebben verzwegen die van belang (zouden kunnen) zijn voor de 

toekenning; 

 ermee in te stemmen dat de afdeling Dienstverlening, team Sociaal en Welzijn van de gemeente 

Lingewaard bij andere instanties of personen (werkgevers, belastingdienst, ministeries e.d.) inlichtingen 

vraagt om het recht op een verstrekking te kunnen vaststellen of om de verstrekte gegevens te controleren; 

 bekend te zijn met het feit dat bij onjuist verstrekte gegevens of inlichtingen de verstrekte bijdrage wordt 

teruggevorderd. 

 

Plaats Datum 

Handtekening aanvrager 

 

 

 

Handtekening partner 

 

 

 

 

 

* De voorkeur gaat er naar uit dat de kosten van alle gezinsleden in één keer worden ingediend. 

Mocht dit een probleem zijn dan is het ook mogelijk om per gezinslid een aanvraag in te dienen. Elk 

gezinslid kan maar één keer een aanvraag indienen! 

 



 
 
 

Toelichting aanvraag formulier Meedoenregeling minima 2015 

Wat zijn de voorwaarden?  

 U beschikt over een inkomen niet hoger dan 110% van de voor u van toepassing zijnde uitkeringsnorm; 

 Het vermogen niet hoger is dan de toepasselijke vermogensgrens; 

 U bent woonachtig in de gemeente Lingewaard; 

 U heeft de beschikking over een geldig verblijfsdocument en 

 wanneer u studeert: de inkomsten uit studiefinanciering en een evt. bijbaantje zijn niet hoger dan 110% 
van € 633,44. 

 
en 

 U heeft kosten gemaakt zoals contributie van sport/cultuur en voegt de betaalbewijzen bij de aanvraag. 

 Het betreft een eenmalige uitbetaling van de maximale bijdrage van 100 euro per persoon; het bedrag is 
een persoonsgebonden budget en niet overdraagbaar aan andere gezinsleden. 

Welke kosten vallen er onder deze regeling? 

De kosten voor een lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging, fitness, fanfare, toneel, dansgroep, 
koor, zwemclub (ook een zwemabonnement en zwemlessen) en de kosten van de peuterspeelzaal.  

Ook andere vormen van participatie (meedoen) vallen onder deze regeling. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan 
de kosten van een schoolreisje, kamp, een bezoek aan het theater en/of bioscoop, een museumjaarkaart, 
kosten voor een abonnement op de krant, kosten voor sportkleding en/of schoeisel of kosten voor internet. 

Hoogte van de vergoeding en de uiterste datum van indiening van deze aanvraag 

De hoogte van de vergoeding bedraagt maximaal 100 euro per kalenderjaar voor elk gezinslid. Wanneer u 
over het jaar 2015 in aanmerking wilt komen voor een vergoeding dan dient de aanvraag uiterlijk op 31 
december 2015 te zijn ingediend. 

Op grond van de informatie op het aanvraagformulier en de door u aangeleverde betalingsbewijzen, 
beoordelen wij uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet, dan stellen wij u in de gelegenheid om de 
ontbrekende bewijsstukken alsnog aan te leveren. 
 
Nieuw dit jaar! 
 
Heeft u een overeenkomst gesloten voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld: lidmaatschap bij een sportschool 
voor de duur van een half jaar/jaar) dan is het ook mogelijk om een kopie van deze overeenkomst mee te 
sturen. U hoeft dan geen betaalbewijzen mee te sturen.  Uit de overeenkomst dient te blijken de duur van de 
overeenkomst en de hoogte van de maandelijkse kosten. 
 
Bewaar de betaalbewijzen wel! Het is mogelijk dat de gemeente Lingewaard u achteraf vraagt om deze 
alsnog te overleggen. 
 

Maak er gebruik van!  
 
LET OP: wanneer u inwonende kinderen heeft van 18 jaar of ouder, en deze kinderen hebben kosten 
gemaakt die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen op grond van deze regeling, dan moeten zij zelf 
een aanvraag indienen. 
 
Binnen acht weken ontvangt u een beslissing.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Bezwaar  
 
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.  
Zet in het bezwaar:  

 uw naam, adres en de datum;  

 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;  

 de reden waarom u het niet eens bent met het besluit en 

 een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt. 

Vragen?  
 
Voor meer informatie kunt u terecht tijdens kantoortijden bij het team werk en inkomen van de gemeente 
Lingewaard telefoonnummer (026) 326 01 11 (kies optie 2.) 

Kijk ook eens op de gemeentelijke website www.lingewaard.nl 

 


