
Pagina 1 van 3 
 

 
 

               
        

 
   
 
Datum ontvangst: 

        
 
 

 
 

 

Aanvraag meedoen-regeling Zutphen 2023 

Tot 120% van de bijstandsnorm, bijdrage maximaal € 200,00 per jaar per persoon.  
U kunt de meedoen-regeling aanvragen voor uzelf en een eventuele partner.  
 
Heeft u dit jaar al een toekenning gehad voor de meedoen-regeling, vul dan het declaratieformulier in. Deze is 
terug te vinden op: www.zutphen.nl/meedoenregeling. 
 

Persoonsgegevens 

 Uw eigen gegevens Gegevens van uw partner 

Naam:   

Geboortedatum:   

ID-bewijs:   

Geldig tot:   

Adres:   

E-mail:   

Telefoon cliënt:    

Naam gemachtigde:   

Telefoon gemachtigde:   

Bankrekeningnummer voor 
uitbetaling 

 

 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de meedoen-regeling Zutphen, moet u aan onderstaande voorwaarden 
voldoen: 

 U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.  

 U verblijft rechtmatig in Nederland. 

 U bent 18 jaar of ouder. 

 Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsgrens  
(zie www.zutphen.nl/inkomensondersteuning) 

o Alleenstaande (ouder): € 1.434,79 inclusief vakantiegeld 
o Gehuwd/samenwonend: € 2.049,70 inclusief vakantiegeld 

 
Voldoet u aan al deze voorwaarden? 

 Ja, dan kunt u in aanmerking komen voor de meedoen-regeling. Ga verder met het invullen van dit 
formulier om uw aanvraag af te ronden.    

 Nee, dan komt u niet in aanmerking voor de meedoen-regeling. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor 
andere vormen van inkomensondersteuning. Zie hiervoor www.zutphen.nl/inkomensondersteuning of 
vul uw gegevens in op www.berekenuwrecht.nl.  

 
 
 
  

http://www.zutphen.nl/meedoenregeling
http://www.zutphen.nl/inkomensondersteuning
http://www.berekenuwrecht.nl/
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Inkomen 

Zit u in een lopend schuldhulpverleningstraject (MSNP / WSNP)? ☐ Ja ☐ Nee  

Vul hieronder al uw inkomen in. Let op: alimentatie voor u en uw kinderen wordt ook gezien als inkomen. 
 

Soort inkomen Uzelf Uw partner 

☐ Participatiewet (PW, IOAW, BBZ) U hoeft geen bedrag in te 
vullen 

U hoeft geen bedrag in te 
vullen 

☐ Inkomen uit arbeid € € 

☐ WAO / WIA / WW / ZIEKTEWET / WAJONG € € 

☐ Inkomens afhankelijke combinatiekorting € € 

☐ Heffingskorting minst verdienende partner € € 

☐ AOW / ANW / AIO € € 

☐ Pensioen (let op: geen AOW) € € 

☐ Alimentatie ouder € € 

☐ Alimentatie kind € € 

☐ Overig inkomen € € 

 

Waar wil u en/of uw partner de meedoen-regeling voor gaan gebruiken? 

 

Naam persoon  Meedoen-activiteit Kosten activiteit 

  € 

  € 

 
Let op: Als u niet aangeeft waar u het geld aan wil besteden en/of er geen bedrag is ingevuld kunnen 
wij geen uitbetaling doen. Bewaar uw betaalbewijzen/bonnetjes, want wij kunnen hier later nog om 
vragen. 
 

Meedoen-activiteiten waarvoor u een vergoeding kunt krijgen: 

 Lidmaatschap verenigingen (sport, sociaal-cultureel) 

 Lidmaatschap belangenorganisaties (zoals vakbonden, patiëntenvereniging, politieke partij) 

 Abonnement of losse kaartjes voor zwemmen of zwemlessen, sportschool, danslessen, 
muzieklessen, toneellessen, bezoek bioscoop of schouwburg, bibliotheek en museumjaarkaart 

 Cursussen (bijvoorbeeld ‘Omgaan met geld’, Opkomen voor jezelf, Zelfvertrouwen, Gezond leven) 

Meesturen 
Ontvangt u geen uitkering leeftijdsonderhoud (bijstand) van ons? Stuur dan met uw aanvraag in ieder geval de 
volgende documenten mee: 

 Kopie loonstrook en/of uitkering specificatie van de laatste maand.  

 Zelfstandigen aangifte inkomstenbelasting 2022 of winstverlies rekening afgelopen periode 

 Een kopie van uw geldige paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. 
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Ondertekenen 

 Met de handtekening verklaart u dat u het formulier naar waarheid hebt ingevuld. Wij controleren dit.  

 Het kan zijn dat er extra bewijsstukken nodig zijn. Wij nemen dan contact met u op. 
 

Heeft u een partner? Dan moet u beiden dit formulier ondertekenen, ook als u geen aanvraag doet voor uw 
partner. Hiermee verklaart ook de partner dat de gegevens over het inkomen naar waarheid zijn ingevuld.  
 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum:______________ 
 
Handtekening: 
 
_____________________ 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum: ______________ 
 
Handtekening partner 
 
_____________________ 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum: ______________ 
 
Handtekening gemachtigde 
 
_____________________ 
 

 

Inleveren 

U kunt dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken: 

 inleveren bij Gemeente Zutphen, of 

 mailen naar info@zutphen.nl, of 

 opsturen naar de Gemeente Zutphen, Antwoordnummer 31, 7200 VB Zutphen. 
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