
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Altena T. (0183) 51 60 60  E. pw@gemeenteAltena.nl  Telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur 

 

 

Datum aanvraag:     

Registratienummer:     

Cliëntnummer:     

   (Niet door u in te vullen.) 
 
 
 
 

Aanvraagformulier Activiteitenfonds 2022 
 
 

1. Gegevens aanvrager 
 

Naam  Man     Vrouw 

Geboortedatum  

Adres  

Postcode / woonplaats  

Telefoon  

Burgerservice nummer   

 

Burgerlijke staat, woonsituatie, samenstelling huishouden en gezinsinkomen 
 

Burgerlijke staat 
 Ongehuwd 
 Gescheiden 

 Gehuwd / geregistreerd partnerschap   
 Weduwe / weduwnaar 

Woonsituatie 
 Huurwoning 
 Inwonend              

 Koopwoning 
 Anders, …………………………………………….. 

 

Met wie woont u in de woning 
 

Achternaam en voorletters Burgerservice nummer Geb. datum 
Relatie 
partner, kind of anders  
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2. Geef hieronder aan voor welke kosten u een bijdrage wilt ontvangen.  
Geef hieronder aan voor wie en voor welke activiteiten u een bijdrage wilt krijgen. Per persoon moet 
u het totaalbedrag van de gemaakte kosten, of de kosten die u nog gaat maken in 2022 opschrijven. 
 

Naam gezinslid Geb. datum Activiteiten Uitgave 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

 

3. Kinderen 
Heeft u minderjarige kinderen die lid zijn van een vereniging/club. Doen ze hierdoor mee aan steeds 
terugkerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld een wekelijkse training? Kruis het juiste antwoord aan.  

  Ja  (vul de gegevens hieronder in) 
 Nee (ga door naar vraag 4) 

 

Naam kind Geb. datum Activiteiten Uitgave 

   € 

   € 

   € 

 

4. Heeft u en/of uw eventuele partner de pensioengerechtigde leeftijd? of 
Heeft u en/of uw eventuele partner een beperking waardoor u niet of minder kunt 
werken? (kijk voor uitleg in de toelichting) 
Kruis het juiste antwoord aan. 

  Nee  (ga door met vraag 5) 
  Ja Heeft u geen activiteiten bij vraag 2 ingevuld of wilt u liever een bijdrage voor de 

kosten hieronder krijgen? Kruis dan aan voor welke kosten u een bijdrage wilt krijgen. Geef 
ook aan hoe hoog het bedrag is dat u in 2022 voor deze kosten betaalt.  

 

Soort kosten Uitgaven voor het hele kalenderjaar 

 Telefoon € 

 Abonnement kabelaansluiting € 

 Kerktelefoon € 

 NS-kortingkaart  € 
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5. Heeft u, samen met uw eventuele partner, een hoger inkomen dan het bedrag dat in 
de toelichting staat?  
Uw inkomen kan uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. Voorbeelden 
van inkomen zijn: inkomen uit arbeid, uitkering, alimentatie, heffingskorting van de Belastingdienst. 
Kijk in de toelichting welke leefsituatie voor u van toepassing is en vergelijk uw inkomen met het 
bedrag achter uw leefsituatie 

  Ja Een bijdrage aanvragen heeft geen zin: u komt niet in aanmerking. 
  Nee   Vul hieronder het inkomen van u en uw eventuele partner in. (stuur bewijsstukken 

mee, kijk in de toelichting wat u mee moet sturen).  
 

Achternaam en voorletters 
Naam werkgever / uitkerende instantie / belastingdienst 
etc. 

Netto 
inkomen p.m. 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

 

6. Hebben u, uw eventuele partner en uw minderjarige kinderen een vermogen dat 
hoger is dan het toegestane bedrag?  
Uw vermogen kan  uit verschillende stukjes bestaan. Deze stukjes tellen wij bij elkaar op. 
Voorbeelden hiervan zijn het saldo van uw bank- en girorekeningen, spaarrekeningen, 
levensverzekeringen, aandelen, de waarde van uw eigen woning en de waarde van uw auto. Kijk in 
de toelichting welke leefsituatie voor u van toepassing is en vergelijk uw vermogen met het bedrag 
achter uw leefsituatie. 

  Ja Een bijdrage aanvragen heeft geen zin: u komt niet in aanmerking. 
  Nee   Vul hieronder alle bank-, giro en spaarrekeningen in van u, uw eventuele partner en 

  minderjarige kinderen. Vul in het schema ook de gegevens van andere stukjes van 
uw vermogen in (stuur bewijsstukken mee, kijk in de toelichting wat u mee moet 
sturen). 

 

Rekening / polisnummer Ten name van Saldo 
Datum 
afschrift 

  €  

  €  

  €  

  €  

  €  

Contant  €  

Totaal  €  
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6B. Auto/motor/caravan/boot 
De waarde van uw auto, motor, caravan en/of boot tellen wij bij uw andere vermogen op. Als u en/of 
uw eventuele partner een auto, motor, caravan en/of boot heeft, moet u dat hieronder opschrijven 
(stuur bewijsstukken mee, kijk in de toelichting wat u mee moet sturen).  
 

Soort Merk Type 

   

   

   

 

6C. Schulden 
Als u en/of uw eventuele partner schulden hebt/hebben, worden deze soms van uw vermogen 
afgetrokken. Schulden zijn bijvoorbeeld leningen bij banken, en postorderbedrijven. Als u wilt dat 
uw schulden afgehaald worden van uw vermogen, moet u ze hieronder opschrijven (stuur 
bewijsstukken van uw schulden mee, kijk in de toelichting wat u mee moet sturen). 
 

Naam schuldeiser 
Startdatum 
schuld 

Terugbetalings-
verplichting 

Oorspronkelijk 
bedrag 

Aflossing 
p.m. 

Restant 
schuld 

  Nee / Ja € € € 

  Nee / Ja € € € 

  Nee / Ja € € € 

  Nee / Ja € € € 

  Nee / Ja € € € 

 

6D. Eigen woning 
Heeft u en/of uw eventuele partner een eigen woning of ander onroerend goed? 
 

  Ja Neem contact op met Gemeente Altena om te overleggen of het aanvragen van een 
bijdrage zin heeft. 

  Nee    
 

7. Huur 
Vul hier het bedrag in dat u maandelijks aan uw verhuurder betaald, na aftrek van de aan u 
toegekende huurtoeslag (stuur een bewijsstuk mee van de kale huur die u betaalt. Stuur ook een 
bewijs van de huurtoeslag die u ontvangt mee). 
 

Te betalen huur 

€ 
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8. Gemeentelijke belastingen 
Uw inkomen kan soms naar beneden worden aangepast als u gemeentelijke belasting moet betalen.  
Vul hier het bedrag in dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen in 2022. 
 

Hoogte aanslag gemeentelijke belastingen Kwijtschelding 

€ € 

 

9. Op welk bank- of gironummer moet de bijdrage betaald worden? 
 

Rekeningnummer Ten name van 

  

 

10. Verklaring 
Ik geef de gemeente Altena toestemming om de verstrekte gegevens te controleren bij de daarvoor 
geëigende instanties en om de gegevens op te nemen in een persoonsregistratie. 
Een betaling op basis van onjuist verstrekte informatie wordt teruggevorderd. 
 
Ondergetekenden verklaren dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 

Ondertekening 
 

 Plaats Datum Handtekening 

Uzelf    

Partner    

 
 
 


