Bwri
Haydnlaan 2
9603 AS Hoogezand
Telefoon (0598) 37 37 00

Aanvraagformulier “Kindpakket 2017”
Voor kinderen tot 18 jaar uit Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

Naam:

_____________________________________

Partner:

_______________________________________

BS-nummer: _____________________________________

BS-nummer: _______________________________________

Telefoon:

E-mail:

_____________________________________

_______________________________________

1. Vraagt een vergoeding voor bestaande voorzieningen
Soort kosten

Naam

Geb.dat.

Bedrag

o Zwembad
o Zwemonderwijs
o Sport, sportschool, ballet
o Scouting
o Voor de kosten van AMV, korte cursussen en work-shops cursussen van de afdeling kunsteducatie (muziek, zang, dans, theater
en beeldende kunst) van het Centrum voor Kunst en Cultuur
Hoogezand-Sappemeer
o Instrumentaal of vocaal onderwijs van een muziekschool
o Bibliotheek
o Kunstuitleen
o Recreatieve-, hobby-, sociale- en buurtverenigingen
o Cursussen welke gegeven worden door instellingen waarmee de
gemeente Hoogezand-Sappemeer een financiële band heeft
o Theater, bioscoop, museum, concert, culturele festivals
o Speel-o-theek
o Huiswerkbegeleiding
o Peuterspeelzaal
o Overblijfkosten basisschool

Totaal

U hoeft er geen bewijsstuk bij te doen. Wij doen een steekproef en kunnen binnen 6 maanden een bewijsstuk opvragen.
Bewaart u het bewijsstuk daarom goed.

2. Hebt u dit jaar al iets aangevraagd en ontvangen voor bovenstaande kosten?

Gemeente waar u woont

Naam fonds

Hoogezand-Sappemeer

Activiteitenfonds

Slochteren

Stimuleringsfonds

Menterwolde

Participatiefonds

Ja

Nee

(aankruisen ja of nee bij uw eigen gemeente)

3. Vraagt een vergoeding voor indirecte schoolkosten
Soort kosten

Naam kind

Geb.dat.

Bedrag

Totaal
-

Stuur een bewijs van inschrijving van de brugklas mee

Voor kosten hoger dan € 150 moet u:
-

een nota overleggen
of een pro-forma nota ; BWRI zorgt voor een rechtstreekse betaling aan de leverancier op grond van de pro-forma nota.

4. Hebt u dit jaar al iets aangevraagd en ontvangen voor indirecte schoolkosten?
Gemeente waar u woont

Geb.dat.kind

Ja

Nee

Hoogezand-Sappemeer
Slochteren
Menterwolde

5. Vraagt een vergoeding aan uit het maatwerkbudget
Zijn er bijzondere omstandigheden of zijn er bijzondere kosten die nopen tot bijzondere maatregelen om het doel van deze
regeling te bereiken. Gaat het om kinderen waarvan het inkomen van de (stief )ouder(s) hoger is dan 115% ? Als de kosten
redelijk zijn en het realistisch is om te veronderstellen dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, kan op basis van
een individuele beoordeling hiervoor een vergoeding worden gegeven. (Let op; het kan hier ook gaan over kosten die vallen
onder de bestaande voorzieniungen en de indirecte schoolkosten)
Soort kosten

Naam kind

Geb.dat.

Totaal

Bedrag

6. Korte motivatie voor de aanvraag

7. Met wie kunnen we contact opnemen?
Naam
Telefoonnummer of mailadres
Ouder, verzorger of professional?

8. U hoeft de volgende vragen niet te beantwoorden
-

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente
Als u Wsnp of in de bugettering zit bij de kredietbank
Als u eerder dit jaar al iets hebt gekregen uit het Activiteitenfonds

In dat geval kan een onderzoek naar het inkomen achterwege blijven. Ongeacht inkomen bestaat recht als aan de overige
voorwaarden is voldaan.
Beantwoord onderstaande vragen als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm e/o wanneer u aanspraak wilt
maken op het maatwerkbudget. Stuur bewijsstukken mee.
1. Hoogte inkomen
2. Hoogte huur of hypotheek
3. Hoogte zorgpremie
4. Graag een kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen
5. Wat is uw bankrekening?

9. Ondergetekende verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld Ik weet dat
de gegevens worden opgenomen in een personenregistratie.

Plaats: __________________________________________

Datum: _________________________________________

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

________________________________________________

________________________________________________

