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AANVRAAGFORMULIER “MEEDOENREGELING” 2023

Voor volwassenen vanaf 18 jaar *
Tegemoetkoming voor contributies en/of lesgelden,

abonnement openbare bibliotheek, badenkaarten of abonnement zwembad

Doel: bevorderen deelname aan activiteiten van verenigingen en instellingen, en ook het gebruik
van het gemeentelijk zwembad, door inwoners vanaf 18 jaar* van de gemeente Losser met een
laag inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en niet teveel vermogen.
De tegemoetkomingen (75% van de kosten, met een maximum van € 300,- per persoon per jaar)
gelden voor de duur van maximaal één kalenderjaar. Er worden geen tegemoetkomingen
verstrekt voor kosten die u al op een andere manier vergoed krijgt of hebt gekregen.

* Vergoedingen/tegemoetkomingen voor kinderen tot 18 jaar lopen via de Stichting Leergeld Losser. Als u
een aanvraag wilt doen voor kinderen tot 18 jaar, neem dan contact op met de Stichting Leergeld Losser.
Informatie www.leergeld.nl/losser .

1.  Gegevens aanvrager (m/v)

naam en voorletter(s) :  ..............................................................................................................
adres :  ..............................................................................................................
postcode / woonplaats :  ..............................................................................................................
geboortedatum :  ……………………………. telefoonnummer:  ...................................
Burgerservicenummer  :  ..............................................................................................................

IBAN / rekeningnr. : …………………………………………………………………………………..

Leefvorm * :
0 alleenstaande 0 alleenstaande ouder (met kind jonger dan 18 jr)     0 echtpaar

Woonsituatie * :
Wonen er op uw adres naast u (en uw eventuele partner)
nog andere personen van 27 jaar of ouder? 0  ja 0 nee
Zo ja, vul van die personen onderstaande gegevens in

naam: geb. datum: relatie tot u:
(bijv. ouders, kind, anders…)

zijn/haar inkomensbron:
(bijv. studerend, werk, uitkering)

-
……………………………………..
-
……………………………………..
-
...................................................

………………

………………

………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

* Toelichting:
Voor de bepaling van het recht op een vergoeding via de Meedoenregeling is van belang of u een
laag inkomen heeft. U heeft een laag inkomen als u een inkomen heeft van maximaal 110% van de
voor u geldende bijstandsnorm in het kader van de Participatiewet. De hoogte van de voor u

Door gemeente in te vullen:
Cliëntnr.: …………… Werkprocesnr.: …………
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geldende bijstandsnorm is afhankelijk van uw leefvorm (alleenstaande, alleenstaande ouder of
echtpaar) én van uw woonsituatie. Daarom is het nodig om te weten of er op uw adres (naast u en
uw eventuele partner) nog andere personen van 27 jaar of ouder wonen met wie u eventueel kosten
kunt delen. Daarnaast mag u niet teveel vermogen hebben.

2. Gegevens partner (indien van toepassing)
Naam en voorletters geboortedatum   geslacht
partner
 .......................................................................   ......................           m/v

3. In de kosten van welke activiteiten wordt een bijdrage gevraagd?
Geef de kosten aan op maand- en/of jaarbasis.

per maand per jaar
naam sportvereniging:  ............................................................. € .....................  € .......................
abonnement openbare bibliotheek: € .....................  € .......................
muziekschool/huur muziekinstrument: € .....................  € .......................
abonnement, badenkaarten zwembad: € .....................  € .......................
cursus: € .....................  € .......................
Anders, nl.: ………………………………… € .....................  € .......................
Wij vragen een betalingsbewijs en/of lidmaatschapskaart
ter inzage, waaruit de hoogte van de kosten moet blijken.

4.a Inkomsten van uzelf en/of van uw eventuele partner?
Loon, pensioen, uitkering(en), studiefinanciering, alimentatie, heffingskortingen e.d.
(invullen indien van toepassing. Laatste maandspecificatie van vermelde inkomsten bijvoegen)

Werkgever/uitkeringsinstantie soort zelf / partner            netto
uitkering                            maandbedrag

 .............................................................................   ..............   ...................       €  ......................
 .............................................................................   ..............   ...................   €  ......................
alimentatie: ...........................................................   ..............   ...................   € .......................
overige inkomsten (b.v. uit kamerverhuur, etc) .....   ..............  …………… ..   € .......................

4.b  Vermogen/Spaargeld
Naast het vermogen van u (en uw partner), bij deze vraag ook het vermogen van eventuele kinderen tot 18 jaar meetellen!
Totaalsaldo van bank-/girorekening(en) €  ...........................
Contant geld €  ...........................
Ander vermogen (b.v. auto, caravan, boot) € ............................
Eigen woning : overwaarde (waarde woning – hypotheek) € ............................

Van alle inkomsten, vermogensbestanddelen en lasten dienen bewijsstukken, betalings-
bewijzen etc. te worden bijgevoegd.
De aanvraag wordt NIET in behandeling genomen, indien deze bewijsstukken ontbreken.

5. Verklaring
Ondergetekende(n)/aanvrager(s) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de
gemeente kan vaststellen of er recht bestaat op een tegemoetkoming in de gevraagde kosten. Ik heb niets
verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is.
Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het tijdelijk geheel of gedeeltelijk weigeren van
de tegemoetkoming. Ten onrechte verstrekte tegemoetkoming kan worden teruggevorderd. Ik verklaar/wij
verklaren ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden
gecontroleerd en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Ik weet/wij weten
dat wijzigingen, die het recht op tegemoetkoming kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden
doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken.

Datum: ………………… Handtekeningen (doet u de aanvraag als echtpaar, dan moet u beiden
                                                                                                            een handtekening te zetten)

 .......................................... ………….(aanvrager)              ………....................................…….(partner)

Dit aanvraagformulier s.v.p. opsturen met bewijsstukken naar Gemeente Losser,
team Werk en inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser of per mail naar wijz@losser.nl


