
Aanvraagformulier Kindpakket en Sport- en Cultuurfonds

1. Persoonlijke gegevens:
Aanvrager Eventuele partner

Achternaam en voorletter(s):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Betaalrekeningnummer (IBAN):
Geef aan op welk rekeningnummer u 

de bijdragen wilt ontvangen

Ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering van Werk en Inkomen?   
 Ja   begin bij vraag 3        Nee   begin bij vraag 2

2. Hoe hoog is uw netto gezinsinkomen:

Aanvrager Krijgt u dit bedrag per week, 
per 4 weken of per maand? Partner Krijgt u dit bedrag per week, 

per 4 weken of per maand?
Inkomen uit loondienst 

of als zelfstandige
Uitkering: AOW/WW/ WAO/
WIA/WGA enz. (geen bijstand)

Kinder-/partneralimentatie
Pensioen

Overige inkomsten
Heffingskortingen *

* Heffingskortingen zijn kortingen op de loonbelasting die de Belastingdienst uitbetaalt. 

3. Bijdragen die u voor uw kinderen kunt aanvragen:
Voor elk kind moet u de gevraagde gegevens apart invullen.

	3A. Bijdrage voor:  schoolkosten, kledingbonnen, speel-o-theek, identiteitskaart    

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Schoolkosten / kledingbonnen: Speel-o-theek Identiteitskaart

  

  

  

  

 3B. Bijdrage voor educatieve of maatschappelijke activiteiten (de gemeente betaalt dit aan vereniging of instantie)
Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Vereniging of instantie: Startdatum: Kosten per maand:

 3C. Bijdrage voor zwemlessen tot en met 17 jaar (de gemeente betaalt dit aan het zwembad)
Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Inschrijfdatum: Naam zwembad:
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 3D. Bijdrage voor een fiets voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar
Naam en voorletter(s): Geboortedatum:

 3E. PC of Laptop
 U kunt maximaal eenmaal in de 5 jaar een computer/laptop per gezin krijgen. 

Ik wil voor mijn schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar een  computer of   laptop aanvragen.
 Ik verklaar dat er geen computer/laptop jonger dan 5 jaar in huis is.  

 3F. Bijdrage voor vakantieactiviteiten  
Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Omschrijving vakantieactiviteit: Kosten:

4. Bijdragen die u voor uzelf en/of uw partner kunt aanvragen:
Voor elke persoon moet u de gevraagde gegevens apart invullen.

 4A. Bijdrage voor sportieve, culturele, educatieve, recreatieve of maatschappelijke activiteiten
Bijvoorbeeld: lidmaatschap sportvereniging/sportschool, creatieve cursus, bioscoopbezoek, museumbezoek, kaartje voorstelling, 
bezoek festival, bezoek attractiepark, online badenkaart, deelname evenement.

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Naam activiteit: Startdatum 
lidmaatschap:

Kosten 
(per maand):

 4B. Gratis lidmaatschap bibliotheek 

Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u van ons een brief. U levert deze brief in bij de balie van de bibliotheek.

5. Lever van uzelf (en uw partner) de volgende gegevens in: Opsturen
1. Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. 

2.  Alleen als u een bijdrage voor een activiteit aanvraagt:
    • betaalbewijs/betaalbewijzen van de gemaakte kosten, en;
    • een inschrijfbewijs of ticket.
    Let op: levert u een bankafschrift in? Zorg er dan voor dat het rekeningnummer 
    en de naam van de persoon van wie de rekening is ook op het afschrift staat.

3.  Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart/paspoort of 
verblijfsvergunning). Schrijf op de kopie de woorden ‘kopie gemeente’ en de 
datum. Zo voorkomt u identiteitsfraude.

4.  Bewijs van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand. Bijvoorbeeld 
een loonstrook of specificatie. 

Stuur de gegevens naar: 
Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 
7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. 

 

6. Ondertekening en akkoordverklaring aanvraag:
U als aanvrager, en uw partner verklaren:
• ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het verboden is onwaarheden in te vullen of informatie achter te houden;
• ik weet dat de gemeente de gegevens controleert en ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens;
•  ik geef de gemeente toestemming om bij andere organisatie(s) informatie op te vragen. Dit is nodig om te kijken of ik recht heb op een bijdrage;
• ik geef toestemming gegevens te verstrekken aan deelnemende organisaties als dat nodig is voor de uitvoering.

U leest op www.hengelo.nl hoe de gemeente omgaat met uw privacy.

Plaats: Datum:

Handtekening aanvrager: Handtekening partner:

7. Wanneer krijgt u bericht:
We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Levert u niet alle gegevens in? Dan kan de afhandeling langer duren. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft 
u alleen het aanvraagformulier en eventueel 
bewijsstukken van de gemaakte kosten in te 
leveren.
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