AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2021
U KUNT UW AANVRAAG OOK DIGITAAL INVULLEN VIA WWW.HULPWIJZERHATTEM.NL.
Voor hulp bij het invullen kunt u terecht bij Op Ko€rs (zie toelichting)
Naam
Adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
BSNummer
Burgerlijke staat

:
:
:
:
:
:

Ontvangt u langer dan 3 maanden een bijstandsuitkering?
Ja
Nee

: u kunt de activiteitenbijdrage aanvragen door deze pagina in te vullen
u hoeft de bijlage NIET in te vullen
: u kunt de activiteitenbijdrage aanvragen door dit formulier EN de bijlage
in te vullen

Ik vraag de bijdrage aan voor de volgende gezinsleden (max. € 176,- per persoon)
1………………………………………………………………………………Bedrag € ……..
2………………………………………………………………………………Bedrag € ……..
3………………………………………………………………………………Bedrag € ……..
4………………………………………………………………………………Bedrag € ……..
5………………………………………………………………………………Bedrag € ……..
6………………………………………………………………………………Bedrag € ……..

Plaats

: ...........................................................................

Datum

: ...........................................................................

Handtekening aanvrager

: ...........................................................................

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel
vermeld op het formulier. De gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt en niet langer bewaard dan het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente Hattem, cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn.

BIJLAGE AANVRAAG ACTIVITEITENBIJDRAGE 2021
1. Is uw gezamenlijke spaargeld en bezittingen in de afgelopen drie maanden meer geweest
dan (zie toelichting):
€ 6.295,- (alleenstaande)
€ 12.590,- (gehuwden of alleenstaande ouder)
Nee →
Ga door met vraag 2
Ja
→
U kunt geen gebruik maken van de activiteitenbijdrage
2. Vul alle bankrekeningen van u, uw partner en uw minderjarige kind(eren) in:
Rekeningnummer

Op naam van

Saldo (laatste afschrift)

Voeg van elke bankrekening de afschriften van de afgelopen drie maanden bij.
Het gaat om de afschriften van de drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand
waarin u deze aanvraag indient en alleen om de pagina’s waarop het saldo te zien is.
3. Op welk rekeningnummer wilt u de bijdrage ontvangen? …………………………..
4. Heeft u of uw partner schulden?
Nee
Ja
→
vul uw schulden in:
Schuldeiser

Schuld op naam van

Hoogte van de schuld

Voeg bewijsstukken bij (bijvoorbeeld leenovereenkomst of betalingsregeling)
5. Heeft u of uw partner een eigen woning of eigen grond in Nederland of in het buitenland?
Nee
Ja
→
voeg bewijsstukken bij (bijvoorbeeld koopovereenkomst)
6. Heeft u of uw partner een auto, motor, caravan, camper of boot?
Nee
Ja
→
voeg bewijsstukken bij (bijv. koopovereenkomst en kentekenbewijs)
7. Heeft u, uw partner of uw minderjarige kind(eren) ander vermogen (bijvoorbeeld aandelen,
obligaties, levensverzekering)?
Nee
Ja
→
voeg bewijsstukken bij

8. Welk inkomen hebben u, uw partner en uw minderjarige kind(eren) de afgelopen drie
maanden gehad?
Maand

Soort inkomen

Van wie?

Voor wie?

Bedrag per maand

Onder inkomen wordt o.a. verstaan: loon uit werk, alimentatie, AOW, WW of een andere
uitkering, pensioen en heffingskortingen van de belastingdienst.
Voeg bewijsstukken bij van uw inkomen over de maand voorafgaand aan deze aanvraag.
Voorbeelden van bewijsstukken zijn een jaaropgave of loonstroken of uitkeringsspecificaties of
bankafschriften.
Afhankelijk van de door u ingevulde gegevens kan de gemeente Hattem u vragen om aanvullende gegevens om uw recht op de activiteitenbijdrage vast te kunnen stellen. Bewijsstukken
mag u ook mailen naar marjahabers@hattem.nl onder vermelding van ‘aanvraag activiteitenbijdrage’ en uw naam en BSNummer.

Ondertekening

Plaats

: ……………………………………………………

Datum

: ……………………………………………………

Handtekening aanvrager

: ……………………………………………………

Handtekening partner

: ……………………………………………………

Heeft u bij het invullen van dit formulier hulp gehad van Op Ko€rs?
Nee
Ja, naam medewerker Op Ko€rs: ………………………………………….
Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel vermeld op het formulier. De gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt en niet langer bewaard dan het doel waarvoor zij
zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente Hattem, cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn.

Toelichting
Waarom heeft de gemeente een activiteitenbijdrage?
Als mensen een laag inkomen hebben, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen. Zo
schieten activiteiten als sport, een abonnement of een bioscoopbezoek er vaak bij in.
Om deze activiteiten toch mogelijk te maken, is er de activiteitenbijdrage.
Hulp met invullen van het formulier
Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met Op Ko€rs.
Op Ko€rs is een service van Stichting Welzijn Hattem (SWH) en kan u ondersteunen met
formulieren en financiën. Er is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur
in De Marke (Daendelsweg 2). Er is geen spreekuur in de schoolvakanties.
Op Ko€rs is bereikbaar op telefoonnummer (038) 443 28 81.
Heeft u vragen over de activiteitenbijdrage? Dan kunt u contact opnemen met het Loket
Werk & Inkomen van de gemeente Hattem. Wij zijn dagelijks geopend van 8.00 tot 12.30 uur
en op woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer
(038) 443 16 16.
Voor wie is de bijdrage bedoeld?
De activiteitenbijdrage is voor alle inwoners van de gemeente Hattem met een laag inkomen
en laag vermogen. Er is één uitzondering: studenten vallen niet onder de regeling.
Voorwaarden
U kunt de activiteitenbijdrage aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
- U bent 18 jaar of ouder;
- U heeft de afgelopen 3 maanden een inkomen gehad van maximaal 120% van de voor u
geldende bijstandsnorm;
- Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is niet hoger dan de voor u geldende grens. Onder dit vermogen valt onder andere het saldo op uw bankrekeningen
(hieronder vallen ook de bankrekeningen van minderjarige kinderen), een auto die niet ouder is dan zeven jaar of meer waard is dan € 2.269,-, vermogen in een eigen woning (meer
dan € 53.100,-).

Hieronder vindt u in een kolom wat 120% van het toepasselijke bijstandsniveau is en wat het
maximale toegestane vermogen is. Dit zijn de meest voorkomende normen. Per situatie kan de
norm verschillen.
Inkomens- en vermogensgrenzen
Norm jonger dan de pensioengeMax. inkomen
Max. vermogen
rechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonenden/gezin
€ 1.843,61
€ 12.590,Alleenstaande ouder
€ 1.290,53
€ 12.590,Alleenstaande
€ 1.290,53
€ 6.295,Bij alleenstaande ouders telt het kindgebonden budget van de belastingdienst niet mee als
inkomen!
Norm ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
Gehuwden/samenwonenden/gezin
Alleenstaande

Max. inkomen

Max. vermogen

€ 1.944,90
€ 1.435,16

€ 12.590,€ 6.295,-

Let op: dit zijn de meest voorkomende normen, netto per maand en inclusief vakantietoeslag. Er
zijn situaties waarin andere normen gelden, zoals situaties van personen die jonger zijn dan 21
jaar.
Voor welke kosten is de activiteitenbijdrage bedoeld?

contributies van verenigingen (bijvoorbeeld sportvereniging);

indirecte kosten (bijvoorbeeld kosten van openbaar vervoer en aanschaf
sportkleding, in combinatie met abonnement/contributie/entreegelden);

abonnementen (bijvoorbeeld bibliotheek en krant);

lidmaatschappen (bijvoorbeeld politieke partijen, belangenorganisaties);

lesgelden (bijvoorbeeld een computercursus, schoolreisje, werkweek);

entreegelden (bijvoorbeeld museum, bioscoop, theater, zwembad, pretpark);

mediakosten (bijvoorbeeld telefoon en internet).
Wat is de hoogte van de activiteitenbijdrage?
Het bedrag dat u kunt ontvangen is € 176,- per gezinslid per kalenderjaar. De kosten kunnen alleen ingediend worden, als ze ook voor het gezinslid gemaakt zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om gemaakte kosten van het ene kind voor rekening van het andere kind te laten komen. Op deze manier kan elk gezinslid deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.
Hoe dient u een aanvraag in?
Als u denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, kunt u een aanvraag indienen. Hiervoor bestaat een speciaal aanvraagformulier.
Aan de hand van de gegevens die u op dit formulier invult, beoordeelt de gemeente of u voor
een bijdrage in aanmerking komt. U krijgt een brief waarin staat welke beslissing is genomen.
Betaling van de activiteitenbijdrage
De bijdrage wordt zo spoedig mogelijk na toekenning op uw rekening gestort.

Controle besteding activiteitenbijdrage
Na afloop van het jaar waarover u de bijdrage heeft ontvangen, kunnen wij u om bewijsstukken vragen. U moet dan laten zien waar u de bijdrage aan heeft uitgegeven. Op bijgevoegd
overzicht kunt u dit bijhouden.
Wanneer uit deze controle blijkt dat u de bijdrage niet heeft uitgegeven of niet heeft uitgegeven aan kosten waarvoor de bijdrage is bedoeld, moet u de bijdrage aan ons terugbetalen.
OVERZICHT GEMAAKTE KOSTEN ACTIVEITENBIJDRAGE
U dient van alle gemaakte kosten bewijzen te bewaren, bijv. bonnetjes of bankafschriften.
NAAM

:-----------------------------------------------------------------------

GEBOORTE DATUM : ----------------------------------------------------------------------ADRES

: -----------------------------------------------------------------------

TELEFOONNUMMER : ----------------------------------------------------------------------Activiteit

Datum
activiteit

Voor wie
(naam)

Kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

