Aanvraagformulier declaratieregeling Kindpakket Weesp
Verzonden:

Cliëntnummer:

BSN:

Geboortedatum:

Medewerker:
Zijn bovenstaande gegevens nog correct? Ja / Nee * (doorhalen wat niet van toepassing is en indien nodig
corrigeren)

Toelichting regeling
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding
- Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar die in Weesp wonen.
- Het inkomen van de ouders/verzorgers is niet hoger dan 120% van de van toepassing zijnde
bijstandsnorm.
- Het vermogen van de ouders/verzorgers is niet hoger dan het vrij te laten vermogen zoals
vastgesteld in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet;
Wat wordt vergoed
a) schoolkamp en/of sportkamp
b) kosten voor kluishuur
c) (vrijwillige) ouderbijdrage
d) kosten voor eigen bijdrage leermateriaal
e) kosten van excursies
f) kosten van een museumjaarkaart voor kinderen
g) kosten voor fietsles en dansles in georganiseerd verband
h) kosten van een abonnement op een tijdschrift voor kinderen tot 18 jaar
i) entreekosten Don Bosco
j) kosten voorstelling City en Theaterpand
k) kosten kamp Jongeren Kampwerk Weesp (JKW)
l) Kosten van kleding tot een maximum bedrag van € 100,Hoogte van het te declareren bedrag

Voor alle tot de doelgroep behorende kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar geldt een
maximaal te declareren bedrag:
€ 350 per kind per schooljaar voor ieder kind die op de basisschool zit
€ 500,- per kind per schooljaar voor ieder kind die voor het eerst voortgezet onderwijs volgt
€ 400,- per kind per schooljaar voor elk volgend schooljaar dat het kind voortgezet onderwijs volgt.
€ 400,- per kind per schooljaar voor ieder kind die vervolgonderwijs volgt.
Kosten van kleding tot een maximumbedrag van €100,-
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1. Welke kosten wilt u declareren
Naam en geboortedatum kind:
Naam school:

O basisonderwijs O voortgezet onderwijs jaar:

O vervolgonderwijs

Kostensoort

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

inschrijfbewijs school meesturen

Bedrag

schoolkamp en/of sportkamp

€

kosten voor kluishuur

€

(vrijwillige) ouderbijdrage

€

kosten voor eigen bijdrage leermateriaal

€

kosten van excursies

€

kosten van een museumjaarkaart voor kinderen

€

kosten van een abonnement op een tijdschrift voor kinderen tot 18 jaar €
entreekosten Don Bosco

€

kosten voorstelling City en Theaterpand

€

kosten kamp Jongeren Kampwerk Weesp (JKW)

€

Kosten van kleding tot een maximum bedrag van € 100,-

*U moet de kosten aantonen met bijvoorbeeld een (proforma) factuur, bankafschrift, toegangsbewijs of
op een andere manier aannemelijk maken. Als u bij toekenning van de bijdrage nog niet de maximale
vergoeding hebt ontvangen, verstrekken wij u een los declaratieformulier.

Naam en geboortedatum kind:
Naam school:

O basisonderwijs O voortgezet onderwijs jaar: O vervolgonderwijs jaar inschrijfbewijs school meesturen
Kostensoort

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bedrag

schoolkamp en/of sportkamp

€

kosten voor kluishuur

€

(vrijwillige) ouderbijdrage

€

kosten voor eigen bijdrage leermateriaal

€

kosten van excursies

€

kosten van een museumjaarkaart voor kinderen

€

kosten van een abonnement op een tijdschrift voor kinderen tot 18 jaar €
entreekosten Don Bosco

€

kosten voorstelling City en Theaterpand

€

kosten kamp Jongeren Kampwerk Weesp (JKW)

€

Kosten van kleding tot een maximum bedrag van € 100,2

*U moet de kosten aantonen met bijvoorbeeld een (proforma) factuur, bankafschrift, toegangsbewijs of
op een andere manier aannemelijk maken. Als u bij toekenning van de bijdrage nog niet de maximale
vergoeding hebt ontvangen, verstrekken wij u een los declaratieformulier.
Indien u meerdere kinderen heeft, verzoeken wij u hun gegevens te noteren op een bijlage en de bijlage mee
te sturen.

Naam en geboortedatum kind:
Naam school:

O basisonderwijs O voortgezet onderwijs jaar:

O vervolgonderwijs

Kostensoort

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

inschrijfbewijs school meesturen

Bedrag

schoolkamp en/of sportkamp

€

kosten voor kluishuur

€

(vrijwillige) ouderbijdrage

€

kosten voor eigen bijdrage leermateriaal

€

kosten van excursies

€

kosten van een museumjaarkaart voor kinderen

€

kosten van een abonnement op een tijdschrift voor kinderen tot 18 jaar €
entreekosten Don Bosco

€

kosten voorstelling City en Theaterpand

€

kosten kamp Jongeren Kampwerk Weesp (JKW)

€

Kosten van kleding tot een maximum bedrag van € 100,-

*U moet de kosten aantonen met bijvoorbeeld een (proforma) factuur, bankafschrift, toegangsbewijs of
op een andere manier aannemelijk maken. Als u bij toekenning van de bijdrage nog niet de maximale
vergoeding hebt ontvangen, verstrekken wij u een los declaratieformulier.

Naam en geboortedatum kind:
Naam school:

O basisonderwijs O voortgezet onderwijs jaar: O vervolgonderwijs jaar inschrijfbewijs school meesturen
Kostensoort

o
o
o
o
o
o
o
o

Bedrag

schoolkamp en/of sportkamp

€

kosten voor kluishuur

€

(vrijwillige) ouderbijdrage

€

kosten voor eigen bijdrage leermateriaal

€

kosten van excursies

€

kosten van een museumjaarkaart voor kinderen

€

kosten van een abonnement op een tijdschrift voor kinderen tot 18 jaar €
entreekosten Don Bosco

€
3

o
o
o

kosten voorstelling City en Theaterpand

€

kosten kamp Jongeren Kampwerk Weesp (JKW)

€

Kosten van kleding tot een maximum bedrag van € 100,-

*U moet de kosten aantonen met bijvoorbeeld een (proforma) factuur, bankafschrift, toegangsbewijs of
op een andere manier aannemelijk maken. Als u bij toekenning van de bijdrage nog niet de maximale
vergoeding hebt ontvangen, verstrekken wij u een los declaratieformulier.
Indien u meerdere kinderen heeft, verzoeken wij u hun gegevens te noteren op een bijlage en de bijlage mee
te sturen.

2. Betaalwijze
IBAN nummer:

Ten name van:

3. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

-

Dat hij/zij aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet/voldoen;
Dit formulier geheel naar waarheid te hebben ingevuld en geen omstandigheden te hebben
verzwegen die er voor zouden zorgen dat geen vergoeding op grond van de
Declaratieregeling Kindpakket wordt toegekend;
Er mee in te stemmen dat een nader onderzoek kan worden ingesteld naar de juistheid van
de ingevulde gegevens;
Te weten dat de verstrekte vergoeding geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd als
ik/wij onjuiste of onvolledige gegevens heb(ben) verstrekt.

Plaats: .
Datum:
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Participatiewet en de zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens op grond van de AVG.
Indien u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking heeft
ontvangen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Weesp. Dit geldt niet indien u bericht heeft ontvangen dat de
afwikkeling van uw aanvraag langer dan acht weken in beslag zal nemen.
Deze aanvraag opsturen naar:
Gemeente Weesp
Afdeling Sociale Zaken
Antwoordnummer 80
3600 WB Maarssen
Een postzegel is niet nodig.

4

Heeft u vragen over deze of een andere regeling? Neem dan contact op met de Afdeling Sociale
Zaken van de gemeente Weesp via het telefoonnummer 0346 25 41 11. Dit kan op maandag tot en
met vrijdag (met uitzondering van feestdagen), bij voorkeur tussen 9.00 uur en 16.00 uur.
Let op!
Kosten voor Sport en Cultuur
De gemeente Weesp heeft zich aangesloten bij het Jeugdsport & Cultuurfonds. De voorwaarden om
voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn gelijk aan de voorwaarden van de
Declaratieregeling Kindpakket. Het Jeugdsport & Cultuurfonds betaalt voor de meeste sporten en
culturele activiteiten de contributie en eventuele attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per
jaar voor sport of € 425,- per jaar voor cultuur. Ook zwemles met diplomagarantie A voor kinderen
vanaf 5 jaar kan worden vergoed. De aanvraag voor Jeugdsportfond en Cultuurfonds kunt u doen bij
een intermediair, bijvoorbeeld bij iemand die werkt bij het Centrum voor Jeugd of Gezin of via de
buurtsportcoach, of een leraar op school. Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het geld direct aan de
(sport)vereniging en de sportwinkel. U hoeft het geld dus niet voor te schieten.
Als u een vergoeding voor het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds krijgt, kunt u voor deze kosten
geen vergoeding krijgen op grond van de regeling Kindpakket.
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