








Aanvraagformulier 2018
Financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie:

Declaratiefonds
Kindpakket
Gegevens van de aanvrager
Naam
Adres
PC en woonplaats
Cliëntnummer
Telefoonnummer
Rekeningnummer
E-mail adres

:
:
:
:
:
:
:

Indien van toepassing
Naam partner
:

De door u verstrekte gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?
U kunt aankruisen wat voor u van toepassing is.

1. Zijn bovenstaande gegevens juist?
ja
nee, nl.:
…………………………………………………………………..….………
…………………………………………….………………………………..
…………………………………………….………………………………..
…………………………………………….………………………………..
…………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………
2. Wat wilt u aanvragen?
Declaratiefonds (inclusief aanvraag voor identiteitsbewijs) 
Kindpakket


vul bijlage 1 in.
vul bijlage 2 in.

Bewijsstukken
Bij deze aanvraag dient u de volgende bewijsstukken te voegen:
Bewijzen van het (gezamenlijk) inkomen of uitkering per maand over januari 2017 en september
2017 (bijvoorbeeld een kopie van bankafschriften, salarisstroken, toekenning heffingskortingen
Belastingdienst, pensioenverklaring, uitkeringsspecificaties). Bent u zelfstandige, voeg dan het
jaarverslag 2017 (verlies- en winstrekening, de balans en de bijbehorende toelichting) bij.

Nadere informatie
Informatie over de financiële bijdrageregelingen is te verkrijgen bij het loket Welzijn, inkomen en
zorg. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Informatie is ook telefonisch
te verkrijgen op nummer (0548) 630 215.






Werk & Zorg
wiz@hellendoorn.nl

Bezoekadres:
Willem-Alexanderstraat 7 Nijverdal
Tel.
(0548) 63 02 15
Fax
(0548) 63 08 05

Postadres:
Postbus 200
7440 AE Nijverdal
www.hellendoorn.nl

Inkomensbepaling
Alleen inwoners, die minstens één jaar een inkomen hebben dat lager is dan de inkomensgrens,
komen voor een uitkering in aanmerking. De beoordeling vindt plaats aan de hand van twee
peilmaanden: januari en september 2017. Het totale netto inkomen (exclusief vakantietoeslag) in
die maanden is bepalend voor het recht op uitkering. De inkomensgrenzen vindt u in de
informatiebijlage.

3. Hoe hoog is uw netto inkomen in de maanden januari 2017 en september 2017?
Vul onderstaande tabel in.
Inkomsten*

januari 2017
van u

september 2017
van uw partner

van u

Van uw partner

Loon
Heffingskortingen
Belastingdienst**
AOW/ ANW
Pensioen
WAO/WIA / Wajong
WW / Ziektewet
PW / IOAZ / IOAW
Andere inkomsten
Inkomen als zelfstandige

Totaal
* indien het inkomen niet per maand is, maar anders, zoals per week of per 4 weken, dan moet u dit vermelden
** B.v. Algemene heffingskorting minst verdienende partner of alleenstaande ouder korting.

Vermogensbepaling
Alleen inwoners met een vermogen lager dan de vermogensgrens komen voor een uitkering in
aanmerking. De vermogenspositie op 1 januari 2018 is bepalend voor het recht op uitkering.
In de informatiebijlage treft u de vermogensgrenzen aan. U vindt hier ook een berekeningstabel.
Als u die tabel invult, kunt u zelf de hoogte van uw vermogen berekenen.
Vervolgens kunt u onderstaande vraag beantwoorden door aan te kruisen wat van toepassing is.
Bewijsstukken van het vermogen en de berekeningstabel hoeft u niet bij te voegen.

4. Wat is uw leefsituatie en vermogen op 1 januari 2018?
O Ik ben alleenstaande en mijn vermogen is op 1 januari 2018 lager dan € 11.020,-.
O Ik ben een alleenstaande ouder en het vermogen is op 1 januari 2018 lager dan
€ 17.040,-.
O Wij zijn gehuwd (of samenwonend) en het vermogen is op 1 januari 2018 lager
dan € 22.040,-.
Ondertekening
Ik verklaar dat bovenstaande vragen juist en volledig zijn beantwoord.
Wij verklaren dat bovenstaande vragen juist en volledig zijn beantwoord.
Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

…..………………… 2018

…………………….…..

…….…………………..

Uw naam
Cliëntnummer

Let op!
Dit blad alleen gebruiken samen met het
aanvraagformulier 2018

Bijlage 1: DECLARATIEFONDS 2018

Welke kosten heeft u in 2018 gemaakt of wilt u gaan maken?
Naam:

Omschrijving kosten:

Te ontvangen bedrag:
(maximaal € 142,00)

Uzelf

uw partner

Bewaart u a.u.b. alle bewijsstukken in verband met controle achteraf in 2018.

Heeft u in 2018 een identiteitsbewijs aangeschaft?

Ja
Nee

Heeft u in 2018 een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart aangeschaft voor uzelf of
uw partner, zet dan een kruisje in onderstaande tabel.

Soort bewijs

voor uzelf

voor uw
partner

Paspoort
Identiteitskaart

Op de andere kant van dit blad staat belangrijke informatie!

Wanneer aanvragen?
U kunt het gehele jaar 2018 een aanvraag indienen bij het loket Welzijn, inkomen en zorg.
Welke vergoeding?
De hoogte van de bijdrage bedraagt maximaal € 142,00 per persoon per kalenderjaar. Gezinsleden vanaf18
jaar kunnen zelfstandig een aanvraag voor het declaratiefonds indienen. Voor kinderen tot 18 jaar is het
kindpakket van toepassing, zie hiervoor bijlage 2.
Welke kosten?
o Lidmaatschap en contributie van een sportvereniging, zangkoor of toneelvereniging;
o Abonnement op een sportactiviteit (fitness, zwempas, enzovoort);
o Telefoonkosten (ook prepaid telefoonkaarten);
o Bezoek aan familieleden, waarbij de afstand tussen beide adressen meer dan 50 kilometer is;
o NS kortingskaart;
o Lidmaatschap van ouderenvereniging, wijkvereniging, buurtvereniging;
o Uitstapjes met een ouderenvereniging, buurtvereniging;
o Bezoek kaart- en soosbijeenkomsten;
o Vrijwilligerswerk;
o Abonnement op krant of tijdschrift;
o Lidmaatschap bibliotheek;
o Kosten van een (re)creatieve cursus;
o Muziekles;
o Schoolreisje, werkweek, introductieweek van uw kinderen;
0 Museumjaarkaart;
o Cultureel Jongeren Paspoort (CJP);
o Bezoek aan het theater of museum;
o Gebruik van internet (inclusief abonnementskosten);
o Lidmaatschap Vereniging Wevers Transactie Systeem.
Kiezen voor Declaratiefonds of Kindpakket
Het Declaratiefonds vergoedt de kosten van contributie van verenigingen en de kosten van deelname aan
culturele activiteiten voor elk gezinslid van 18 jaar en ouder. Voor uw kinderen van 0 tot 18 jaar kunt u
mogelijk voor deze kosten aanspraak maken op een kindpakket. Hiervoor kunt u een bijlage 2 invullen.
Vergoeding Nederlands identiteitsbewijs:
U kunt een vergoeding krijgen wanneer u in 2018 een Nederlands paspoort of Nederlandse
identiteitskaart aanschaft voor uzelf of uw partner.. De vergoeding is gelijk aan de kosten voor het
document, verhoogd met € 7,50. Dit laatste bedrag is bestemd voor het laten maken van pasfoto’s.
Deze vergoeding wordt naast de vergoeding van € 142,00 gegeven.
Afhankelijk van de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs kan aan elk gezinslid van 18 jaar of ouder
eenmaal per vijf of tien jaar een bijdrage worden verstrekt. Voor uw kinderen van 0 tot 18 jaar kunt u
mogelijk voor deze kosten aanspraak maken op een kindpakket. Hiervoor kunt u bijlage 2 invullen.

Uw naam
Cliëntnummer

Bijlage 2:

Let op !
Dit blad alleen gebruiken samen met het
aanvraagformulier 2018

Kindpakket 2018

Welk schooltype bezoekt uw kind op 1 januari 2018 en welke kosten heeft u in 2018
gemaakt of wilt u gaan maken?
Naam kind:

Geboortedatum van
uw kind?

Welk schooltype bezoekt uw kind op
1 januari 2018?

o
o
o
o

Bezoekt geen Peuterspeelzaal

o

Vervolgonderwijs

o
o
o
o

Bezoekt geen Peuterspeelzaal

o

Vervolgonderwijs

o
o
o
o

Bezoekt geen Peuterspeelzaal

o

Vervolgonderwijs

o
o
o
o

Bezoekt geen Peuterspeelzaal

o

Vervolgonderwijs

o
o
o
o

Bezoekt geen Peuterspeelzaal

o

Vervolgonderwijs

o
o
o
o

Bezoekt geen Peuterspeelzaal

o

Vervolgonderwijs

Peuterspeelzaal
Basisschool
Basisschool en gaat in september 2018
voor het eerst naar het vervolgonderwijs

Peuterspeelzaal
Basisschool
Basisschool en gaat in september 2018
voor het eerst naar het vervolgonderwijs

Peuterspeelzaal
Basisschool
Basisschool en gaat in september 2018
voor het eerst naar het vervolgonderwijs

Peuterspeelzaal
Basisschool
Basisschool en gaat in september 2018
voor het eerst naar het vervolgonderwijs

Peuterspeelzaal
Basisschool
Basisschool en gaat in september 2018
voor het eerst naar het vervolgonderwijs

Peuterspeelzaal
Basisschool
Basisschool en gaat in september 2018
voor het eerst naar het vervolgonderwijs

Op de andere kant van dit blad staat belangrijke informatie!

Omschrijving kosten:

Wanneer aanvragen?
U kunt het gehele jaar 2018 een aanvraag voor het Kindpakket indienen bij het loket Welzijn,
inkomen en zorg als uw kind jonger is dan 18 jaar. Opgelet: wordt uw schoolgaand kind in de
loop van 2018 18 jaar, zorg dan dat u de aanvraag voor zijn/haar 18e verjaardag indient!
Welke vergoeding?
o € 142,00 per kind van 0 tot 4 jaar dat op 1 januari 2018 de peuterspeelzaal niet bezoekt;
o € 275,00 per kind dat op 1 januari 2018 de peuterspeelzaal bezoekt;
o € 309,00 per kind dat op 1 januari 2018 de basisschool bezoekt;
o € 420,00 per kind dat op 1 januari 2018 het vervolgonderwijs bezoekt.
Het schooltype dat uw kind bezoekt op 1 januari 2018 is bepalend voor de hoogte van de
bijdrage. De bedragen kunnen verhoogd worden met een bijdrage uit het Jeugdsportfonds of
Jeugdcultuurfonds.
Gaat uw kind in augustus 2018 voor het eerst naar het vervolgonderwijs? Dan krijgt u eenmalig
€ 112,00 extra uitbetaald.
Welke kosten?
Eigen bijdragen voor bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, schoolfonds, excursies, werkweek of
introductieweek;
o Schoolreisje, werkweek, introductieweek van kinderen, excursies;
o (vrijwillige) bijdrage schoolkosten, eigen bijdrage gezond voedsel (fruit);
o Abonnement educatief tijdschrift;
o Huiswerkbegeleiding;
o Reiskosten openbaar vervoer (van huis naar school en terug);
o (onderhoud) fiets, bromfiets of scooter;
o (Sport)kleding of (sport)schoenen;
o Schooltas;
o Lesmateriaal (bijvoorbeeld boeken, kopieerkosten, gereedschap of verplichte kleding [zoals
overall of kokschort]);
o Gebruik van internet en andere kosten van computergebruik;
o Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds (contributie, sportkleding, lesgelden, huur
muziekinstrument, muziekles);
o Lidmaatschap en contributie van verenigingen (bijvoorbeeld sport, muziek, toneel, zang, dans)
of abonnement op een sportactiviteit (fitness, zwempas enz.);
o ID bewijs of paspoort;
o Zwemles (vanaf 5 jaar en het behalen van het zwemdiploma);
o Abonnement op krant of tijdschrift;
o Kosten van een (re)creatieve cursus;
o Kosten van peuterspeelzaal, Speel-o-theek;
o Museumjaarkaart of Cultureel Jongeren Paspoort (CJP);
o Bezoek aan theater, bioscoop of museum;
o Deelname aan culturele activiteiten.

o

Uitvoering van het Kindpakket
Met de beslissing van de gemeente kunt u zich melden bij Stichting Hulpfonds Hellendoorn.
Zij zorgen voor de uitvoering van het Kindpakket. Het Hulpfonds zal de bijdragen aan kinderen
zoveel mogelijk verstrekken in natura voorzieningen.
Stichting Hulpfonds Hellendoorn is bereikbaar via:
Email:
kindpakkethellendoorn@outlook.com
Telefoonnummer:
06-49814827
Adres:
Máximastraat 1, 7442 NW Nijverdal
Om lange wachttijden te voorkomen, raden wij u aan om vooraf een afspraak met Stichting
Hulpfonds Hellendoorn te maken.

Informatiebijlage
Toelichting minimaregelingen 2018
De minimaregelingen zijn alleen bedoeld voor mensen die een laag inkomen en een laag vermogen
hebben. Om in aanmerking te komen, mogen uw inkomsten en vermogen niet hoger zijn dan de
bedragen in de onderstaande tabellen. Studenten komen niet in aanmerking voor de regelingen.
Er wordt gekeken naar uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) op twee momenten in het
voorgaande jaar: januari 2017 en september 2017.
Voor de hoogte van uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) wordt gekeken naar het bedrag op
1 januari 2018.

Inkomenstabel voor het Declaratiefonds (alle bedragen in euro’s per maand, exclusief
vakantietoeslag)
Van 1 januari 2017
tot 1 juli 2017

Gezinssituatie:
Alleenstaande
Tot 21 jaar
21 tot pensioengerechtigde leeftijd
Pensioengerechtigde leeftijd
Wonend in een WLZ instelling
Alleenstaande ouder
Tot 21 jaar
21 tot de pensioengerechtigde leeftijd
Pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonend
Beiden tot 21 jaar, zonder kind
Beiden tot 21 jaar, met kind(eren)
Eén van de partners onder de 21 jaar, zonder kind
Eén van de partners onder de 21 jaar, met
kind(eren)
Beiden 21 tot pensioen gerechtigde leeftijd
Eén of beide partners pensioengerechtigde leeftijd
Wonend in een WLZ instelling

Van 1 juli 2017 tot
1 januari 2018

253,52
1027,02
1153,82
384,19

254,47
1030,91
1158,37
388,77

546,95
1320,44
1418,33

549,02
1325,45
1424,61

507,03
800,47
987,10

508,95
803,49
990,84

1280,53

1285,38

1467,16
1575,93
633,67

1472,72
1582,90
639,76

Inkomenstabel voor het Kindpakket (alle bedragen in euro’s per maand, exclusief
vakantietoeslag)
Gezinssituatie:
Alleenstaande ouder
tot 21 jaar
21 tot de pensioengerechtigde leeftijd
pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonend
beiden tot 21 jaar
één van de partners onder de 21 jaar

beiden 21 jaar of ouder

Van 1 januari 2017
tot 1 juli 2017

Van 1 juli 2017 tot
1 januari 2018

€
€
€

596,67
1.440,48
1.547,27

€
€
€

598,93
1.445,95
1.554,12

€
€
€

873,24
1.396,94
1.600,54

€
€
€

876,54
1.402,23
1.606,61

Inkomen is: alle inkomsten die u ontvangen heeft en inkomsten die u had kunnen ontvangen. U
kunt denken aan salaris of loon, uitkering, pensioen, alimentatie etc. maar ook een uitkering of
heffingskortingen van de Belastingdienst die u had kunnen ontvangen maar niet heeft
aangevraagd. De huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de
kinderbijslag worden niet tot het inkomen gerekend.
De jonggehandicaptenkorting wordt niet tot het inkomen gerekend, als u op 31 december 2017
27 jaar of ouder bent en u een Wajong uitkering ontvangt.

Voor personen met de pensioengerechtigde leeftijd, die naast hun AOW ook een bedrijfspensioen
hebben, telt niet het hele pensioen als inkomen mee. Bent u alleenstaand en is uw pensioen per
maand lager dan € 19,95 dan telt dit pensioen niet mee als inkomen. Is uw pensioen per maand
€ 19,95 of hoger, dan trekt u € 19,95 van het totale bedrag af. Dit is dan uw inkomen voor de
vergelijking met de inkomenstabel. Voor gehuwden/samenwonenden telt het bedrag van € 39,90
per maand niet mee.
Heeft u een uitkering in het kader van de Algemene nabestaanden wet (Anw), dan mag u het
bedrag in de tabel, dat voor uw leefsituatie geldt, verhogen met € 16,92.
Is het inkomen in de maanden januari 2017 en september 2017 lager dan de genoemde
bedragen, dan voldoet u aan de inkomensvoorwaarde.
Vermogenstabel 1 januari 2018
Alleenstaande
€ 11.020,00
Alleenstaande ouder
€ 17.040,00
Echtpaar
€ 22.040,00
Vermogen bestaat uit alles van waarde waarover u beschikt of (redelijkerwijs) kun beschikken,
zoals:
 Bank-, spaar- en/of beleggingsrekeningen van uzelf, uw partner en uw minderjarige
thuiswonende kinderen;
 Motorvoertuig (auto, motor en dergelijke, waarvan de waarde meer is dan € 3.000,00);
 caravan;
 Antiek en sieraden;
 (vakantie)woning (niet de zelf bewoonde eigen woning) en ander onroerend zaken;
 Waardepapieren, zoals lijfrente, levensverzekering, koopsompolis, Spaarbrieven,
aandelen, obligaties, etc.;
 Nog niet verdeelde boedels en erfenissen.
Woont u in een eigen woning, dan wordt de waarde van de woning niet bij de
vermogensbepaling meegerekend.
Om te berekenen of u voldoet aan de vermogensvoorwaarde kunt u onderstaande tabel invullen.
Is uw inkomen in januari 2017 en september 2017 lager dan de bedragen in de tabel en is uw
totale vermogen op 1 januari 2018 lager dan de genoemde bedragen, dan kunt u een aanvraag
indienen voor de minimaregelingen.

TABEL OM UW VERMOGEN TE KUNNEN BEREKENEN
Deze tabel hoeft u niet mee te sturen bij de aanvraag!!

Bezittingen:
Bank-,giro-en spaar- en/of
beleggingsrekeningen van uzelf,
uw partner en uw minderjarige
thuiswonende kinderen

Motorvoertuig (auto, motor e.d.)

Caravan/boot
Antiek en sieraden
(vakantie)woning (niet de zelf
bewoonde eigen woning) en
ander onroerend goed
Waardepapieren zoals .lijfrente
levensverzekering, koopsompolis,
spaarbrieven, aandelen, obligaties,
etc.
Overig vermogen

Vermogensgrens:

totalen
rekeningnummer 1
………………………………..
rekeningnummer 2
………………………………..
rekeningnummer 3
………………………………..
rekeningnummer 4
……………………………….
rekeningnummer 5
……………………………….
kenteken(s)
…………………………………..
………………………………..…
…………………………………..
kenteken
…………………………………..
omschrijving
…………………………………..
omschrijving (adres)
………………………………….
………………………………….
omschrijving
………………………………….
………………………………….
………………………………….
omschrijving
…………………………………
…………………………………
………………………………..

Saldo per 1 januari 2018

Waarde per 1 januari 2018
…………………………………….
min € 3.000,00
Waarde per 1 januari 2018
Waarde per 1 januari 2018

1:
€.…………………………
2:
€………………………….
3:
€………………………….
4:
€………………………….
5:
€………………………….
€………………………….

€………………………….
€………………………….

Waarde per 1 januari 2018
€………………………….
Waarde per 1 januari 2018
€…………………………
Waarde per 1 januari 2018

Totaal per 1 januari 2018
Gehuwd/samenwonend (max€ 22.040,00)

Alleenstaande ouder (max. € 17.040,00)

Alleenstaande (max. € 11.020,00)


€………………………….

€………………………….

€.…………………………

Medewerkers van het loket Welzijn, inkomen en zorg kunnen u, als u dat wenst, helpen bij het
berekenen van uw inkomen en vermogen. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur. Informatie is telefonisch te verkrijgen op nummer (0548) 630 215.

