AANVRAAGFORMULIER 2018
Meedoen Zaanstad (MZ)
Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.

Wat is Meedoen Zaanstad?
Meedoen Zaanstad is een regeling voor kinderen die naar school gaan. De regeling bestaat uit twee delen:
• Een bedrag in geld voor de kosten die schoolgaande kinderen hebben, zoals sportkleding, abonnementen en schoolkosten.
• Elk kind mag via de webshop Meedoen Zaanstad een jaar lang een sport- of cultuuractiviteit doen.
Hoe dit werkt kunt u lezen in de toekenningsbrief die u krijgt.
Meedoen Zaanstad kent de volgende bijdrage:
€ 90 per kind van 4 tot en met 7 jaar
€ 115 per kind van 8 tot en met 12 jaar
€ 135 per kind van 13 en ouder, die onderwijs of een beroepsopleiding volgt.
Peildatum voor de leeftijd van het kind is 1 januari 2018.
Voorwaarden Meedoen Zaanstad
U komt voor deze regeling in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• u en uw kind(eren) wonen in Zaanstad;
• uw inkomen is niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (zie bijlage inkomens- en vermogensgrenzen);
• uw aanvraag MZ moet uiterlijk vóór 1 januari 2019 bij ons binnen zijn;
• u kunt alleen MZ aanvragen voor kinderen van 4 jaar of ouder die (beroeps) onderwijs (peildatum leeftijd ligt op 1 januari
2018) volgen en nog geen diploma HAVO, MBO-2 of VWO hebben.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan komt u niet in aanmerking voor de bijdragen uit Meedoen Zaanstad.
Controle
De gemeente vindt het belangrijk dat het geldbedrag van Meedoen Zaanstad ook daadwerkelijk wordt besteed aan de kinderen.
De gemeente controleert de juiste besteding van de MZ en doet steekproeven. Wij kunnen u vragen om aan te tonen dat u het
geld aan uw kinderen heeft besteed. Indien u dit niet kunt aantonen, kan de gemeente het bedrag MZ van u terugvorderen.
Bewaar daarom uw aankoopbewijzen en/of betaalbewijzen minimaal 12 maanden.

PERSOONSGEGEVENS
Van uw partner

Van uzelf
Naam en voorletter
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Cliëntnummer
Burgerservicenummer
IBAN Rekeningnummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Heeft u een bewindvoerder?
Naam bewindvoerder
IBAN Rekeningnummer

Ja, vul onderstaande gegevens in.

Nee

Heeft u contact gehad met een sociaal wijkteam?
Met welk sociaal wijkteam?
Wie was uw contactpersoon?

Ja, vul onderstaande gegevens in.

Nee

* Betalingen aan de bewindvoerder kunnen niet gewijzigd worden
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Vul dit formulier eerst in op de computer. Daarna het formulier printen, ondertekenen en opsturen.

HUISVESTING
Vink zowel een hokje in de linkerkolom als in de rechterkolom aan.
Bent u:
Huurder
Eigenaar bewoner
Kamerhuurder of kostganger
Inwonend bij ouders
Kostendeler medebewoner
Bewoner instelling, bijvoorbeeld RIBW, WLZ-instelling (voorheen AWBZ-instelling)

Bent u:
Gehuwd of ongehuwd samenwonend
Alleenstaande ouder
Alleenstaande

Op uw adres verblijvende kinderen 18 jaar of jonger
Naam

Voornaam

Burgerservicenummer

Geboortedatum

1
2
3
4
5

Succesvol afgeronde VWO,
MBO-2 of Havo opleiding?
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee

Voor welke kinderen van 18 jaar of ouder vraagt u Meedoen Zaanstad aan?
Naam

Voornaam

Burgerservicenummer

Geboortedatum

1
2

Succesvol afgeronde VWO,
MBO-2 of Havo opleiding?
Ja
Nee
Ja
Nee

INKOMEN
Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Zaanstad
(op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz)?

Ja*

Nee*

* Let op bij ja: ga verder naar pagina 3 Checklist.
* Let op bij nee: stuur bij uw aanvraag de volgende bewijsstukken mee
• bankafschriften van de afgelopen maand van alle bank- en spaarrekeningen, ook van uw partner en minderjarige kinderen
• bewijsstukken van uw inkomen van de afgelopen maand, bijvoorbeeld een loonstrook of uitkeringsspecificatie
U hoeft de volgende gegevens niet op te geven:
• Huur-, Zorg- en Kinderopvangtoeslag;
• Kindgebonden budget;
• Kinderbijslag.

VERMOGEN
All (spaar)bankrekeningen van uzelf, uw partner en ten laste
komende kinderen onder de 18 jaar.
Een auto, caravan of boot
Een eigen woning in Nederland en/of buitenland
Waardepapieren

Totale waarde €
Totale waarde €
Totale waarde €
Totale waarde €

* Let op: Stuur gegevens van uw vermogen mee. Dit kan bijvoorbeeld zijn: gegevens van de WOZ waarde van de woning, gegevens
van uw hypotheekschuld, overzicht van de waarde van een levensverzekering, aankoopbewijzen.

BESLAG OP INKOMEN OF SCHULDSANERING
Heeft u beslag op uw inkomen, zit u in de WSNP of
heeft u een minnelijke schuldregeling?

Ja*

Nee

* Let op bij ja: stuur bij uw aanvraag bewijsstukken mee van beslag, WSNP of minnelijke schuldregeling.
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CHECKLIST: IS UW AANVRAAG COMPLEET?
De gemeente Zaanstad kan uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u dit aanvraagformulier geheel heeft ingevuld.
Ook moeten de juiste bewijsstukken worden meegestuurd. Checkt u voor de zekerheid onderstaande punten nog even?
1. Heeft u alle vragen beantwoord en alle gegevens correct ingevuld? Ook de gegevens van uw gezinsleden?
2. Heeft u onderstaande bewijsstukken toegevoegd aan uw aanvraagformulier?
-- een kopie van de voorkant van uw bankpasje
-- een kopie van de voor- en achterkant van uw ID-bewijs
-- een kopie van uw polisblad (alleen als u al verzekerd bent bij Zilveren Kruis of Univé)
3. Als u geen uitkering ontvangt van de gemeente Zaanstad: heeft u dan ook onderstaande bewijsstukken toegevoegd?
-- bankafschriften van de afgelopen maand van alle bank- en spaarrekeningen, ook van uw partner en
minderjarige kinderen
-- bewijsstukken van uw inkomen van de afgelopen maand, bijvoorbeeld een loonstrook of uitkeringsspecificatie
-- bewijsstukken van uw vermogen (vermogen kan spaargeld zijn, maar ook een auto of een woning). Bewijsstukken zijn
bijvoorbeeld: de gegevens van uw hypotheekschuld, gegevens van de WOZ-waarde van uw woning, gegevens van de
waarde van een levensverzekering, aankoopbewijzen.
4. 	Als er beslag ligt op uw inkomen, of als u in de WSNP of minnelijke schuldregeling zit: heeft u de bewijsstukken hiervan
toegevoegd? Een bewijsstuk is bijvoorbeeld de uitspraak van de Rechtbank of een brief van de beslaglegger.
5. Heeft u dit aanvraagformulier ondertekend? En uw partner ook, indien van toepassing?
Let op: uw aanvraag Meedoen Zaanstad dient uiterlijk 31 december 2018 bij ons binnen te zijn. Om gebruik te kunnen
maken van uw tegoed in de webshop, adviseren wij uw aanvraag voor 1 november 2018 op te sturen. Dan bent u er zeker
van dat uw aanvraag in 2018 wordt afgehandeld en u uw tegoed van 2018 kunt gebruiken. Uw tegoed in de webshop
vervalt 31 december 2018.

ONDERTEKENING
Hiermee verklaar ik/verklaren wij:
• de voorgaande gegevens te hebben gecontroleerd en alles naar waarheid te hebben ingevuld;
• te weten, dat het onjuist beantwoorden van de vragen kan leiden tot een boete en terugvordering van de bijdrage uit Meedoen
Zaanstad;
• op de hoogte te zijn dat de gemeente bevoegd is informatie op te vragen en informatie uit te wisselen met andere instellingen
• (o.a. het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds).
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier verstuurt u met de! bijbehorende bewijsstukken in een envelop.
Een postzegel is niet nodig.
Aanleveren per post:
Gemeente Zaanstad
Team Minimaregelingen
Antwoordnummer 1000
1500 VC Zaandam
Digitaal aanleveren: u kunt het ingevulde aanvraagformulier ook mailen naar digitaal@zaanstad.nl, met als onderwerp
‘Meedoen Zaanstad’. Voeg alle benodigde bewijsstukken toe in de bijlage.
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