Aanvraagformulier Kindregeling
Let op: lees eerst de toelichting bij dit formulier
Vul het formulier voor 31 december in. Geef het af bij het Huis van de gemeente of stuur het op
naar: Gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen.
Gegevens aanvrager
Registratienummer :
Naam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode en plaats :
BSN

:

IBAN (bank)

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Gegevens partner
Naam

:

Geboortedatum

:

BSN

:

Aanvraag
1.

Voor welk kind vraagt u wat aan?
Naam

2.

Geboortedatum

Burgerservicenummer(BSN)

Kind 1

□ Geldbedrag
□ Computer 1
□ Zwemles

Kind 2

□ Geldbedrag
□ Computer 1
□ Zwemles

Kind 3

□ Geldbedrag
□ Computer 1
□ Zwemles

Kind 4

□ Geldbedrag
□ Computer 1
□ Zwemles

Hebt u thuis een computer die nog geen 6 jaar oud is?

Ja

Nee

2
Inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm
3.

Ontvangt u een bijstandsuitkering?

Ja

Nee

Is het antwoord “Ja”, dan kunt u de rest van de vragen overslaan en door naar de ondertekening.
4.

5.

Vul hieronder het inkomen in van uzelf, uw partner en inwonende kinderen.
Persoon
Soort
Werkgever/instantie Netto
Periode 4
Inkomen 2
Inkomen 3

VakantieToeslag

Hoe woont u nu?
Huurwoning - maandelijkse huur is € ________ en huurtoeslag is € ________
Eigen woning

5

Inwonend bij ouders/kostganger/onderhuurder
huur/kostgeld per maand
6.

6

€ ________

Vul hieronder de gegevens in van andere personen die bij u inwonen
Naam

7.

Geboortedatum

Relatie

7

Geef hier de waarde van uw bezittingen op.
 Tegoeden op bankrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18)
Rekeningnummer

•
8.

Ten name van

Saldo

Waarde andere bezittingen 9

Hebt u schulden?

Ja

Nee

Is het antwoord “Ja”, geef dan het totaalbedrag op.
Lukt dat niet maak dan een schatting.

€ ________

8

3
Verklaring en ondertekening
Ik heb alles eerlijk ingevuld. Ik weet, dat als ik dit niet doe, er een boete kan worden opgelegd.
Ook moet ik dan het ontvangen bedrag terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Wijchen mijn financiële gegevens bij het UWV, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer controleert. Ook
kan de gemeente Wijchen achteraf nog gegevens opvragen.
_______________, ____________

Handtekening aanvrager _________________

(plaats)

Handtekening partner

(datum)

_________________

Toelichting op het aanvraagformulier
1.

Voeg de bon of rekening van de computer bij. Met een computer bedoelen wij een PC,
laptop of tablet.

2.

Bijvoorbeeld: loon, WAO-uitkering, WW-uitkering, pensioen, alimentatie, etc.

3.

Netto inkomsten per maand, exclusief vakantiegeld. Voeg de laatste
inkomensspecificatie(s) bij.

4.

Per week, 4 weken, maand, kwartaal, etc.

5.

Voeg een bewijsstuk bij van uw hypotheekschuld en de aanslag onroerende
zaakbelasting (WOZ).

6.

Voeg het laatste betalingsbewijs van de huur of kostgeld bij.

7.

Met relatie bedoelen wij: (schoon)ouder, broer, zus, vriend(in), kostganger,
onderhuurder, etc.

8.

Voeg het laatste bankafschrift ( van alle betaal- en spaarrekeningen) van uzelf, uw
partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar bij waarop het saldo van de rekening(en)
staat.

9.

Bijvoorbeeld: caravan, boot, huis en grond in het buitenland, afkoopwaarde
levensverzekering/polissen. Voeg hiervan een bewijsstuk bij.

4
Toelichting Kindregeling
Bent u inwoner van de gemeente Wijchen en hebt u een laag inkomen? Dan kunt u in
aanmerking komen voor de Kindregeling. Met de Kindregeling kunt u uw kind(eren) mee
laten doen activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.
Wat kan uw kind krijgen?
Als u aan de voorwaarden voldoet, dan bestaat er voor uw kind(eren) recht op een
geldbedrag, zwemles en een computer. Met een computer bedoelen wij een PC, laptop of
tablet.
Geldbedrag
Voor kinderen tot 6 jaar kunt u jaarlijks €100,00 krijgen. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar
is dat € 300,00. Voor kinderen van 12 jaar tot 18 jaar is dit € 450,00. Als wij besluiten dat u
het geldbedrag krijgt, dan betalen wij daarvan 75% uit. U moet het geldbedrag gebruiken
voor uw kind.
U mag het geld uitgeven aan de volgende kosten.
 Lidmaatschap van een hobby-, sport-, spel-, kunst- of muziekvereniging.
 Cursussen voor hobby, sport, spel, kunst of muziek.
 Kosten voor (sport)kleding en instrumenten die voor een cursus of lidmaatschap nodig
zijn.
 Kosten van een peuterspeelzaal of peuterzwemmen.
 Kosten voor school: ouderbijdrage, schooluitwisseling, schoolreizen/- kampen en bijles.
 Abonnement op naam van uw kind voor de bioscoop, speeltuin, dierentuin, pretpark of
museum.
 Eenmalige schoolkosten zoals een fiets en schooltas.
Wij controleren achteraf of u het geld hebt uitgegeven. Dit moet u doen door bonnen of
rekeningen in te leveren. Levert u geen of te weinig bonnen in? Dan moet u het ontvangen
geldbedrag helemaal of gedeeltelijk terugbetalen.
Heeft u van het hele bedrag bonnen of rekeningen ingeleverd? Dan betalen wij de laatste
25% aan u uit. Dit bedrag mag u vrij aan uw kinderen besteden. U hoeft hiervan u geen
bonnen of rekeningen meer in te leveren.
Let op: u kunt geen losse bonnen indienen zoals losse zwembadkaartjes, losse kaartjes van
dierentuin of bonnetjes van agenda's, pennen, schriften enzovoort.
Zwemles
Is uw kind 6 tot en met 11 jaar? Dan kan uw kind gratis het zwemdiploma A bij zwembad De
Meerval in Wijchen behalen. Wij maken de kosten voor het behalen van het zwemdiploma A
rechtstreeks over aan het zwembad.
Computer
Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar die op het basisonderwijs zitten hebben recht op 1
computer per huishouden. Kinderen vanaf 12 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten
hebben recht op 1 eigen computer. De bijdrage voor de aanschaf van een computer is
maximaal € 500,00. U moet de computer nieuw in een winkel kopen. Wij betalen € 500,00
uit na ontvangst van de bon of rekening van de computer. Kunt u de computer niet betalen?
Dan kunt u een prijsopgaaf inleveren. Wij betalen het bedrag aan u uit en u kunt de
computer betalen. U moet achteraf nog wel een kopie van de definitieve rekening of bon
inleveren. Uw kind komt eenmaal per 6 jaar in aanmerking voor een computer. Zit uw kind
op het voortgezet onderwijs? Sommige scholen stellen eisen aan de computer. Let er dan
op dat uw kind de computer ook op school kan gebruiken.

