Aanvraag activiteitenfonds 2013/2014
De aanvraag dient volledig te worden ingevuld. Let op: U kunt de aanvraag voor 2013 indienen van
01-08-2013 tot 01-08-2014.
Personalia

Aanvrager

Partner

BSN nummer
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Wilt u bij de volgende 5 vragen aangeven of de situatie op u en u eventuele partner van toepassing was (s.v.p.
aankruisen wat van toepassing is)
Vraag
Stond u (en u eventuele partner) op 1 augustus 2013
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
Borne

Ja
□

Nee
□

Vraag 2

Was u (en u eventuele partner) op 1 augustus 2013
18 jaar of ouder

□

□

Vraag 3

Had u (en u eventuele partner) op 1 augustus 2013 de
beschikking over zelfstandige woonruimte

□

□

Vraag 4

Woonden er (behalve u en uw eventuele partner) op
1 augustus 2013 nog andere bewoners op uw adres?
Zo ja hieronder invullen:
Naam
Geboortedatum Relatie
……………………. ……………….. ……………..
……………………. ……………….. ……………..
……………………. ………………... ……………..

Vraag 1

Vraag 6 Inkomen
Hierbij dient u alle inkomsten van de maand augustus 2013 op te geven (als u bij vraag 4 aangegeven hebt dat u op
een latere datum aan de voorwaarden voldoet dan dient u de inkomsten van die maand op te geven). Hierbij kunt u
denken aan loon, uitkering, heffingskortingen, alimentatie voor u of uw kinderen, inkomsten uit zelfstandigheid, etc.
Vergeet niet om de bewijsstukken mee te brengen.
Omschrijving van de inkomsten (let op: alle inkomsten netto per maand)

Totaal
Versie 012014

Bedrag

Vraag 7 Vermogen
Hierbij dient u alle bezittingen van de maand augustus 2013 op te geven (als u bij vraag 4 aangegeven hebt dat u
een latere datum aan de voorwaarden voldoet dan dient u de bezittingen van die maand op te geven). Uw vermogen
wordt berekend op basis van al uw bezittingen. U kunt hierbij denken aan spaargelden, tegoed op uw bankrekening,
een eigen huis, een auto, etc. De waarde van auto’s tot en met een leeftijd van 7 jaar is vastgesteld op 60% van de
ANWB inruilwaarde. Oudere auto’s worden in principe vrijgelaten. Vergeet niet om de bewijsstukken mee te brengen.
Omschrijving van de bezittingen

Bedrag

Totaal
Belangrijke informatie:
Als u aan één van de criteria van het activiteitenfonds niet voldoet heeft het geen nut om een aanvraag
in te dienen.
Ik vraag een vergoeding voor de volgende kosten (vergeet niet om het bewijsstuk bij te voegen waaruit
blijkt dat u de kosten gemaakt heeft):
Naam van gezinslid

Geboortedatum

Omschrijving van de kosten

De betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer

Kosten

_____________________________________

______________________

___________________

______________________

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

In te vullen door de gemeente
Gecontroleerd d.d. ………………
Naam

………………

Paraaf

………………

Opmerkingen:

Bij dit formulier hoort een toelichting.
Voor informatie kunt u terecht op www.borne.rechtopminimavoorzieningen.nl. Hier vindt u alle informatie
over deze regeling. U kunt ook telefonisch informatie krijgen. Neem dan contact op met de Publieksbalie
van de gemeente Borne (074 – 265 86 86) of de ontvangstbalie van het Stadskantoor van de gemeente
Hengelo aan de Hazenweg (074 - 245 97 67).
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Toelichting bij de aanvraag Activiteitenfonds 2013/2014
De gemeente Borne hecht er grote waarde aan dat iedereen actief kan zijn, bijvoorbeeld door te sporten of deel te
nemen aan culturele evenementen. Soms zijn de kosten hiervan een probleem.
Voor inwoners van Borne met een laag inkomen tot 120% van het sociaal minimum(bijstandsnorm) is er daarom
een activiteitenfonds.
De gemeente kan een vergoeding uit het activiteitenfonds

Naast het activiteitenfonds kent de gemeente Borne

verstrekken voor de kosten van deelname van u en uw kinderen

meerdere regelingen voor mensen met een laag inkomen.

tot 18 jaar aan sportieve en culturele activiteiten. Van belang is
wel dat dit in verenigingsverband wordt uitgevoerd. Meestal gaat

Vraag 6 Vermogen

het om de jaarlijkse contributie ( vaste kosten) van uw

Als uw vermogen hoger is dan het in de tabel genoemde bedrag

lidmaatschap van de sportvereniging, toneelvereniging,

dan heeft u geen recht.

muziekvereniging, balletgroep, culturele vereniging scouting,
fitness etc, maar het kan ook om incidentele kosten gaan zoals

Uw situatie

Uw maximale

sportkleding, sportschoenen etc.

(bedragen per 1 augustus 2013)

vermogen

De vergoeding is vastgesteld op € 400,- per jaar per persoon

Alleenstaande

€ 5.795,-

gerekend vanaf 1 augustus 2013. Door deze datum te kiezen,

Alleenstaande ouder

€ 11.590,-

Echtpaar of samenwonend

€ 11.590,-

sluiten we aan bij het schooljaar, omdat dan ook de meeste
sport en culturele activiteiten dan weer van start gaan.

Bewijsstukken
Dit is een toelichting op het aanvraagformulier en we adviseren
u om dit zorgvuldig door te nemen.
Vraag 1
Het activiteitenfonds is een regeling voor inwoners van de
gemeente Borne.

U dient bij een eerste aanvraag de volgende bewijsstukken mee
te brengen:
-

inkomsten van de maand augustus 2013;

-

vermogen (bezittingen) op 1 augustus 2013;

-

een geldig legitimatiebewijs;

-

bewijsstukken waaruit blijkt dat de aangevraagde kosten
voldaan zijn.

Vraag 2
Alleen Bornse inwoners van 18 jaar of ouder kunnen voor
zichzelf en eventuele kinderen een beroep doen op het
activiteitenfonds.

Als u het maximum van de gemeentelijke bijdrage nog niet heeft
bereikt in de periode 01-08-2013 t/m 31-07-2014, dan kunt u
voor de vervolgkosten een nieuwe aanvraag indienen. Dat kan
dus net zo vaak totdat het bedrag van € 400,- is bereikt. Let er

Vraag 3
Om een beroep op de regeling te kunnen doen is het

wel op dat bij elk verzoek een bewijsstuk van de gemaakte
kosten wordt mee ingeleverd.

noodzakelijk om te beschikken over zelfstandige woonruimte.
Betaling
Vraag 4
Wonen er ook andere personen op uw adres dan kan dit van
belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

De vergoeding wordt achteraf verstrekt. De kosten moet u dus
eerst zelf betalen. Als dit voor u een probleem is kunt u verzoeken om de vergoeding vooraf uit te betalen. U bent dan
verplicht om binnen 2 maanden na ontvangst van de vergoeding

Vraag 5 Inkomen (alle inkomsten)
Het maximale inkomen om gebruik te kunnen maken van deze
regeling bedraagt 120% van de voor u van toepassing zijnde
bijstandsnorm. De berekening van de bijstandsnorm is maatwerk. Wij lichten u graag persoonlijk voor over de norm die voor
u van toepassing is.
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aan te tonen dat de vergoeding voor het doel zijn besteed.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.borne.rechtopminimavoorzieningen.nl. Hier vindt u alle
informatie over deze regeling. U kunt ook telefonisch informatie
krijgen. Neem dan contact op met de Publieksbalie van de
gemeente Borne (074 – 265 86 86) of de ontvangstbalie van het
Stadskantoor van de gemeente Hengelo aan de Hazenweg
(074 - 245 97 67).

