Raadhuisstraat 1
Postbus 500, 5800 AM Venray
Telefoon (0478) 52 33 33
Telefax (0478) 52 32 22
E-mail gemeente@venray.nl
Internet www.venray.nl
KvK-nummer 14132389
IBAN

NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen)

IBAN

NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen)

BIC

BNGHNL2G

Aanvraag Meedoenbudget 2022
De door u verstrekte gegevens worden beoordeeld met in achtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
Voordat u het aanvraagformulier invult, adviseren wij u eerst goed de bijgevoegde toelichting op de aanvraag te lezen.
Met dit formulier kunt u alle bijdrages voor het gehele gezin (kinderen van 4 tot en met 17 jaar) aanvragen.
Voor het indienen van de aanvraag dient u op het juiste adres ingeschreven te staan bij de gemeente.
Gegevens aanvrager en (eventuele partner)
Naam, voorvoegsel, voorletters aanvrager
Straat + huisnummer
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum

BS-nummer

Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN nummer (internationaal banknummer)
Naam, voorvoegsel, voorletters partner
Geboortedatum

BS-nummer

Samenstelling gezin
Ik woon alleen
Ik woon alleen met minderjarige kinderen
Ik woon samen met mijn (on)gehuwde partner* en eventueel minderjarige kinderen
Geef aan of er naast bovenstaande situaties nog anderen op uw adres wonen:
Familielid (broer/zus/grootouders/meerderjarige kinderen
Ander persoon
Lever van u en uw eventuele partner een kopie van het identiteitsbewijs in (geen rijbewijs).
*Met uw partner wordt degene bedoeld met wie u gehuwd bent of samenleeft.
In de volgende situaties is altijd sprake van een partner:
u deelt met een van de bewoners de kosten van de huishouding
u hebt eerder (on)gehuwd samengeleefd met een van de bewoners
u hebt een kind van of erkend door een van de andere bewoners
u hebt een samenlevingscontract met een van de andere bewoners
u staat elders met een van de bewoners als partners geregistreerd
Vul hieronder de naam en geboortedatum van de bij u inwonende minderjarige kinderen in.
(Meerderjarige (18 jaar of ouder) kinderen moeten zelf een aanvraag indienen.)
Naam kind

Geboortedatum

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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VRAAG 1 INKOMEN (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Ontvangt u een inkomen hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm?
(Zie voor het begrip “inkomen en normen” de toelichting).
Ja – in dit geval heeft u geen recht op een bijdrage
Nee
Ik heb een beperkt inkomen omdat ik in een schuldregeling zit

Kruis hieronder aan welk inkomen u heeft.
Arbeid

WW

WSF (studiefinanciering)

WAO/WIA/Ziektewet

Bijstand(Participatiewet)*

Heffingskortingen van de belastingdienst

Wajong

ANW

Alimentatie (kinderen en partner)

WAZ

Ander inkomen nl. ………………………………………………………………….

Lever kopieën van alle inkomsten van het hele gezin in (denk ook aan heffingskortingen belastingen en alimentatie).
* Heeft u een bijstandsuitkering? Dan hoeft u geen inkomstengegevens in te leveren.
VRAAG 2 VERMOGEN (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Heeft u meer vermogen dan wat wordt vrijgelaten? Zie voor het begrip ”vermogen” de toelichting.
a. Ik ben een (kruis het juiste hokje aan):
Alleenstaande, mijn vermogen ligt boven de vermogensgrens van € 6.505,-

Ja*

Nee

Alleenstaande ouder, gezamenlijk vermogen ligt boven vermogensgrens van € 13.010,-

Ja*

Nee

Gezamenlijke huishouding (partners), gezamenlijk vermogen ligt boven vermogensgrens van
€ 13.010,-

Ja*

Nee

* Heeft u een vermogen boven de voor u geldende vermogensgrens? Dan heeft u geen recht op de
minimabijdrage. Het indienen van een aanvraag heeft geen zin. Van de vermogensgegevens hoeft
u vooralsnog geen bewijsstukken te overleggen. Naast o.a. controle met de gegevens van de
belastingdienst, zullen wij steekproefsgewijs controleren. Daarom kan het zijn dat u alsnog
bewijsstukken moet overleggen. Is dat het geval, dan krijgt u hierover bericht.
b.

Heeft u of uw eventuele partner een eigen woning? (Kan ook in het buitenland zijn)

Ja**

** Zo ja, dan dient u een kopie van de vaststelling WOZ-waarde te overleggen en de gegevens van
uw hypotheek. De vrijlating van vermogen gebonden in de door u bewoonde woning bedraagt
€ 54.900,-. Is het vermogen gebonden in de woning hoger, dan heeft het geen zin een aanvraag in
te dienen.
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Nee

MEEDOENBUDGET SCHOOLGAANDE KINDEREN
Kinderen die op datum aanvraag een leeftijd hebben van 4 tot en met 17 jaar.
De bijdrage is maximaal € 150,- per kind per jaar.
Het meedoenbudget schoolgaande kinderen is bedoeld voor deelname aan activiteiten door uw
inwonende minderjarige kind(eren). Denk hierbij aan lidmaatschap van verenigingen of bibliotheek, entree van
pretparken en bioscoop enz. Deze regeling geldt niet voor sportactiviteiten en/of culturele activiteiten voor
kinderen van 4 t/m 17 jaar die door het Jeugdfonds Sport of het Jeugdfonds Cultuur worden vergoed.
Ook geldt deze regeling niet voor schoolkosten die door Stichting Leergeld worden vergoed.
Geef in onderstaande tabel per kind aan waaraan u de bijdrage gaat besteden en voor welk bedrag (tot een maximum
van € 150,-). Zie het voorbeeld hoe in te vullen.
Voorbeeld
Wie heeft de kosten gemaakt?

Welke kosten en bedrag?

Pietje (voorbeeld)

- bioscoop
€ 20
- recreatief zwemmen € 20
- scouting € 30

Wie heeft de kosten gemaakt
(naam kind) ?
1.

Welke kosten en bedrag?

Totaal
Bedrag
let op: dit zijn
slechts voorbeelden!

€ 70

Totaal
Bedrag

€

2.

€

3.

€

4.

€

5.

€
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MEEDOENBUDGET VOLWASSENEN
Personen die op datum aanvraag een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder.
De bijdrage is maximaal € 150,- per persoon per jaar.
Het meedoenbudget volwassenen is bedoeld voor deelname aan activiteiten.
Denk hierbij aan lidmaatschap verenigingen of bibliotheek, lidmaatschap sportclubs (vanaf 18 jaar), bezoek musea
en/of schouwburg, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), enz. Geef in onderstaande tabel per volwassen gezinslid aan
waaraan u de bijdrage gaat besteden en voor welk bedrag (tot een maximum van € 150,-).
Wie heeft de kosten gemaakt?

Welke kosten en bedrag?

Totaal
Bedrag

1. Aanvrager

€

2. Partner

€

Cliëntervaringsonderzoek: uw mening telt!
De gemeente Venray is erg benieuwd naar de ervaringen van haar inwoners en wil haar dienstverlening en
ondersteuning continu verbeteren. Daarom willen wij u vragen mee te doen aan het cliëntervaringsonderzoek. In de
toelichting vindt u meer informatie over het cliëntervaringsonderzoek.
Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is:
Ja, ik wil deelnemen aan het cliëntervaringsonderzoek. Gemeente Venray mag daarvoor mijn naam, leeftijd,
geslacht en de start- en einddatum van de uitkering gebruiken en delen met ZorgfocuZ. Ook mag de gemeente Venray
één van de volgende drie gegevens gebruiken en delen met ZorgfocuZ: (kruis aan op welke manier u de vragenlijst wilt
ontvangen; kruis a.u.b. één mogelijkheid aan)
adres en woonplaats: u ontvangt de vragenlijst op papier, per post.
06-nummer: .............................................................: u ontvangt de vragenlijst via WhatsApp.
e-mailadres...............................................................: u ontvangt de vragenlijst per e-mail.
Nee, ik wil niet deelnemen aan het cliëntervaringsonderzoek/de gemeente Venray mag mijn gegevens niet
gebruiken en delen met ZorgfocuZ.

VERKLARING EN ONDERTEKENING
U en uw eventuele partner verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik heb/Wij hebben niets verzwegen.
Ten onrechte verstrekte bijdrage(n) wordt/worden teruggevorderd. Ik verklaar/Wij verklaren ermee bekend te zijn dat
mijn/onze gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties.
Datum

……………………………………

Datum

……………………………………

Handtekening aanvrager

……………………………………

Handtekening partner

……………………………………
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Ruimte voor eventuele toelichting:

Pagina | 5 van 7

Toelichting Meedoenbudget 2022
Welke kosten vallen bijvoorbeeld onder het Meedoenbudget?
De aanvraag is bedoeld voor vergoeding van de kosten van sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. De
bedoeling van deze bijdragen is dat u en/of uw kind actief deelneemt aan het verenigingsleven, vrijwilligerswerk,
educatieve cursus enz. Daar valt bijvoorbeeld onder:


lidmaatschap vereniging. Lidmaatschap sportvereniging alleen voor personen van 18 jaar en ouder. (Alleen
wanneer een sport voor jongeren niet onder het Jeugdsportfonds valt kan deze onder deze regeling vallen)



lidmaatschap bibliotheek



bezoek aan musea, schouwburg, bioscoop, zwembad



aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De volgende kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking:


abonnementen op dag-, week en maandbladen



(sport-) kleding, materialen e.d.



etentje buitenshuis



kosten internet abonnement



(school-)kosten die de Stichting Leergeld vergoedt (zie hieronder)

Wie komt in aanmerking voor een vergoeding?


Het hele gezin (kinderen van 4 tot en met 17 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.
Kinderen vanaf 18 jaar dienen zelf een aanvraag in te dienen.



Studerenden die studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet op Studiefinanciering of scholieren
die een bijdrage ontvangen op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
komen niet in aanmerking voor het Meedoenbudget.

Regelingen waar u eerst gebruik van moet maken
Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur
Voor thuiswonende ten laste komende kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kan door intermediairs
een vergoeding aangevraagd worden bij het Jeugdfonds Sport (voor sport) of het Jeugdfonds Cultuur (voor
culturele hobby’s). Voor meer informatie wordt u verwezen naar www.jeugdfondssportencultuur.nl of kijk op
www.venray.nl en zoek op Jeugdfonds Sport dan wel Jeugdfonds Cultuur.
Stichting Leergeld
Voor thuiswonende ten laste komende kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kan door intermediairs
een vergoeding aangevraagd worden bij Stichting Leergeld.
Voor meer informatie wordt u verwezen naar www.leergeld.nl of kijk op www.venray.nl en zoek op Stichting
Leergeld.
Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
Bestedingsverplichting
U hoeft bij de aanvraag geen bonnen te overleggen. U dient wel de bewijsstukken te bewaren van de kosten die
u maakt (bonnetjes, bewijzen contributie, entree kaartjes enz). Achteraf vindt een controle middels een
steekproef plaats, waarin om de bewijsstukken gevraagd wordt.
De hoogte van de bijdrage wordt bepaald aan de hand van de gevraagde vergoeding voor de kosten, maar
bedraagt in 2022 maximaal €150,- per persoon.
Vermogen
Onder vermogen wordt verstaan de waarde van bezittingen waarover u (en uw eventuele partner en kinderen)
beschikt of redelijkerwijs kunt beschikken, verminderd met de op dat moment aanwezige schulden. Voorbeelden
van bezittingen zijn: contant geld, tegoeden op bankgirorekeningen (lopende rekening/spaarrekening), eigen
woning, caravan, auto (artikel 34 PW).
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Inkomen
Uw netto inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. De hoogte
van de bijstandsnorm hangt af van uw leeftijd en van uw gezinssamenstelling.
Onder inkomen wordt o.a. verstaan: inkomsten uit arbeid, inkomsten uit vermogen, uitkeringen (WW, WIA
(WAO), WAZ, ANW, AOW enz.), pensioen, lijfrente, alimentatie, teruggave belastingdienst, heffingskortingen die
door de belastingdienst aan u worden uitbetaald. Bij uw inkomen rekenen wij dus ook de heffingskortingen die
door de belastingdienst aan u worden uitbetaald, uitgezonderd de jonggehandicaptenkorting.
Wanneer en waar kunt u de aanvraag indienen?
Bij voorkeur vragen wij u de aanvraag in 1x aan ons toe te sturen.
De aanvraag voor 2022 kunt u indienen tot en met 31 december 2022. U kunt de aanvraag opsturen naar
gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray. Wilt u dat iemand meekijkt of u de aanvraag goed ingevuld
heeft, bel dan 0478-523333 keuze 1 om een afspraak te maken.
Ook kunt u contact opnemen met het Platform Lage Inkomens Venray (PLIV) via telefoonnummer 0478-581332.
De actuele normen vindt u op onze website. Kijk hiervoor bij:
Uitkering, werk en bijstand- Bijstandsuitkering- Hoogte bijstandsuitkering 110%

Toelichting cliëntervaringsonderzoek

De gemeente Venray wil haar dienstverlening en ondersteuning blijven verbeteren en is daarom erg benieuwd naar
uw ervaringen. Daarom voert het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ namens gemeente Venray het
cliëntervaringsonderzoek uit.
Het onderzoek
Als u aangeeft deel te willen nemen aan dit onderzoek, ontvangt u binnenkort een uitnodiging om een vragenlijst in
te vullen over het verloop van uw aanvraag. De antwoorden die u geeft, worden anoniem verwerkt. Om u de
vragenlijsten te kunnen sturen, delen wij op een veilige en betrouwbare manier de volgende gegevens met
ZorgfocuZ:
- naam, leeftijd, geslacht en start- en einddatum van de minimaregeling; én
- uw adres en woonplaats of 06-nummer of e-mailadres (afhankelijk van de keuze die u maakt).
Goed om te weten
Heeft u ook andere ondersteuning aangevraagd, bijvoorbeeld via de Wmo of schulddienstverlening? Dan is het
waarschijnlijk dat u ook een uitnodiging ontvangt om uw ervaringen te delen over deze ondersteuning. Daarnaast
kunt u uw toestemming op elk moment terugtrekken. Ook kunt u na het ontvangen van de uitnodiging en
vragenlijst alsnog besluiten niet deel te nemen.
Met vragen over het privacy beleid van ZorgfocuZ kunt u het beste contact opnemen met ZorgfocuZ of bekijk de
website www.zorgfocuz.nl/privacyverklaring/. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Of heeft u
vragen over uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens? Bekijk dan onze Privacyverklaring op
www.venray.nl/privacy.
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