AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND &
PARTICIPATIEFONDS (Verkort)
Persoonsgegevens
Uzelf

Echtgen(o)ot(e)/Partner

Burgerservicenummer
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoonnummer
Gegevens inwonende kinderen tot 21 jaar
Naam

Voornaam

Geb.datum

Burgerservicenummer

Recht op
kinderbijslag
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Volgt uw kind een opleiding? Zo ja, welke: …………………………………………………………………..

ja

nee

Ontvangt u/het kind studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten?

ja

nee

Volgt uw kind een BBL opleiding?

ja

nee

Indien uw kind 21 jaar of ouder is, vult u dan ook onderstaande vragen in:
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Gegevens inwonende personen/huisgenoten

Naam

Bsn

Geb.datum

Relatie (broer, zus, kostganger,
onderhuurder, anders, nl.)

IBAN rekeningnummer
Betaling van een bijdrage kan geschieden op IBAN rekeningnummer: ..................................................................................
Ten name van:.............................................................................................................................................................................
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KOSTEN
Ik verzoek om bijzondere bijstand voor de volgende kosten:

Aankruisen

indien van toepassing

Participatiefonds
Participatiefonds: bijzondere bijstand voor indirecte schoolkosten en schoolreisje voor kinderen in de
leeftijdsgroep van 12 t/m 17 jaar op het voortgezet onderwijs.
ten behoeve van (naam kind/kinderen) invullen………………………………………………………….
Participatiefonds: bijzondere bijstand in de kosten van één schoolreisje per jaar voor kinderen in het
basisonderwijs.
ten behoeve van (naam kind/kinderen) invullen………………………………………………………….
Participatiefonds: Computer/laptop regeling voor huishoudens met kinderen op het voortgezet onderwijs.
Participatiefonds: bijzondere bijstand voor personen in de leeftijd van 18 jaar en ouder voor
deelname aan één sport- of sociaal-culturele vereniging naar keuze inclusief sportkleding, het
lidmaatschap van de bibliotheek en een abonnement op krant, telefoon en internet.
ten behoeve van ………..……………………………………………………………………………………
Kinderen (4 t/m 17 jaar): Jeugdfonds Sport & Cultuur
Via het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunt u voor kinderen van 4 t/m 17 jaar een bijdrage voor
sport en cultuur (muziek, zang, dans, scouting) aanvragen. Ook een vergoeding voor zwemles is mogelijk.
Een aanvraag voor het Jeugdsport- of cultuurfonds kunt u indienen via een intermediair; een professional die
nauw betrokken is bij uw gezin. Denk hierbij aan de school van uw kind, de huisarts, de buurtsportcoach, of
de gezinscoach.
Meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.
Kinderen (0 t/m 3 jaar): Participatiefonds sport of sociaal-culturele vereniging
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is niet beschikbaar voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Daarom is het alleen
voor deze leeftijden mogelijk een bijdrage via het Participatiefonds aan te vragen.
Participatiefonds: bijzondere bijstand voor personen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar voor deelname aan
een sport- en/of sociaal-culturele vereniging naar keuze inclusief sportkleding.
ten behoeve van (naam kind/kinderen invullen)………………………………………………………….
Individuele inkomenstoeslag
Aanvragen voor individuele inkomenstoeslag kunt u doen via het formulier ‘aanvraagformulier individuele
inkomenstoeslag’.
Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand in de kosten van:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….tot een bedrag van €………......................
Van alle kosten, waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, overlegt u bewijsstukken.
Let op!
De aanvraag dient uiterlijk op 31 december van hetzelfde jaar waarin de kosten zijn gemaakt ingediend te
worden.
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Waarom moet u deze kosten maken?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ik heb voor deze kosten niet eerder in dit jaar bijzondere bijstand aangevraagd
Ik heb voor deze kosten bij een andere instantie geprobeerd een vergoeding te krijgen

ja
ja

nee
nee

Zo ja, voor welke kosten?
De kosten

Naam instantie

Resultaat
(bij afwijzing ook reden
vermelden)

Verklaring en ondertekening:
Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende:
 Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente het recht op bijstand kan vaststellen.
 Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier strafbaar is. Ten onrechte verstrekte uitkering
wordt teruggevorderd en het kan leiden tot aangifte bij justitie of tot strafrechtelijke vervolging. Het kan ook
leiden tot een boete of verlagen of intrekken van de uitkering.
 Ik verklaar ermee bekend te zijn en stem er mee in dat de gegevens door de gemeente Castricum op juistheid
en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet, IOAW
en IOAZ en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Een huisbezoek kan
onderdeel zijn van de controle.
Bijlage(n) bij dit formulier

ja

nee

Aantal bijlagen …………………………

Datum: …………………………………..

Handtekening van uzelf: ………………………………………………

Handtekening van uw partner:……………………………………………

BEWIJSSTUKKEN
 Bewijsstuk te maken kosten, b.v, proforma nota
 Bewijsstuk vergoeding of afwijzing andere instantie
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