
 

 
 
 
 
 

Aanvraagformulier Participatiefonds  
   (versie 21-7-2021) 
 

 

                           

In te vullen door de gemeente: Cliëntnummer:  

Datum melding/uitreiking:  Werkprocesnummer:  

Datum ontvangst:  Zaaknummer:  

 
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier vraagt u een bijdrage Participatiefonds aan voor het 
lidmaatschap van een sport-, muziek- of culturele vereniging of voor een langdurige cursus. De hoogte van 
de bijdrage is € 150,00 per persoon per kalenderjaar. Er kan een bijdrage worden verstrekt aan een 
aanvrager, de eventuele partner en/of thuiswonende kind(eren) tot 18 jaar. Ook kunt u een bijdrage krijgen 
voor de kosten van het abonnement voor de bibliotheek. 
 

□ = Aankruisen wat van toepassing is 

 

1. Uw gegevens 
 

 Aanvrager Partner 

Achternaam en voorletters   

Straat en huisnummer   

Postcode en woonplaats   

Burgerservicenummer (BSN)   

Geboortedatum   

Telefoonnummer    

Emailadres   

De gemeente Hof van Twente wil zoveel mogelijk digitaal (bijv. via e-mail) informatie met u delen. Dit betekent dat 
wij brieven en beschikkingen op deze manier aan u toesturen. Daarom de volgende vraag:  
Bent u voldoende bereikbaar op het hierboven opgegeven e-mailadres? 

□ Ja 

□ Nee ►Op welk e-mailadres bent u wel voldoende bereikbaar? ……………………………………………………….. 

 

 

2. Voor wie vraagt u een bijdrage aan? 

Vul hieronder de volgende gegevens in van 
degene(n) voor wie u een bijdrage wilt ontvangen: 

- Voorletters en achternaam 
- geboortedatum 

Vul hieronder de naam en plaats in van de sport- of 
muziekvereniging, langdurige cursus, zwembad 
en/of bibliotheek 

  

  

  

  

 

3. Betaling 
Aan wie moet de worden overgemaakt? 

□ Aan uzelf: IBAN-nummer: …............................................. ten name van………………………………. 

□ Aan een derde, te weten …......................................................  IBAN-nummer:………………………. 

 
onder vermelding van………………………….(bijv. kenmerk of registratienummer) 
 

4. Verklaring 
 
Met het indienen van deze aanvraag verklaar ik dat: 
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• ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld; 

• ik weet dat de aanvraag niet wordt behandeld als deze niet volledig is ingevuld; 

• dat de opgegeven personen lid zijn van een sport- of muziekvereniging, een langdurige cursus volgen 
en/of lid zijn van de bibliotheek; 

• mijn totale inkomen en van mijn eventuele partner lager is dan 120% van de bijstandsnorm; 

• mijn vermogen in de vorm van banktegoeden/banksaldo’s en contante middelen niet hoger is dan de 
geldende vermogensgrens; 

• ik weet dat deze verstrekte gegevens door de gemeente Hof van Twente kunnen worden gecontroleerd; 

• ik weet dat gemeente Hof van Twente de uitbetaalde bijdrage terug kan vorderen als blijkt dat de verstrekte 
gegevens niet juist zijn en/of de bijdrage ten onrechte is verstrekt; 

• ik toestemming geef aan de gemeente Hof van Twente om een onderzoek in te stellen naar de juistheid en 
volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die nodig zijn om het recht op 
bijdrage(n) Participatiefonds te beoordelen; 

• ik stem er mee in dat de gemeente Hof van Twente, afdeling Sociaal Domein, team Werk en Inkomen mijn 
gegevens opneemt in een gegevensadministratie met inachtneming van de bepalingen in de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 

 

5. Ondertekening 
 
Aanvrager: 
Datum: ….......................................................     Handtekening: …................................................... 
 
Partner: 
Datum: ….......................................................     Handtekening: …................................................... 
  

6. Formulier opsturen 
Wij vragen u dit formulier per e-mail op te sturen naar info@hofvantwente.nl. 
Heeft u hulp nodig bij het invullen of digitaal opsturen van de gegevens? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken 
met de vrijwilligers van de Brievenhulp door te appen via 06-2089 4999 of te bellen met 0547-260053.  Hulp en 
advies van de Brievenhulp is gratis.  


