
Aanvraagformulier: regelingen van Borne

Regelingen

1. Activiteitenfonds 
U kunt een bijdrage van het activiteitenfonds krijgen voor de kosten van deelname aan sportieve en 
culturele activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van de sportvereniging, verplichte sportkleding 
of voor de  cursuskosten bij de Bijenkorf.
Per jaar kunt u maximaal € 400 per persoon ontvangen.

2. Studiefonds 
Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage 
voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is bedoeld voor zaken 
als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. 
Uw kind moet in Nederland op school zitten. 
Voor kinderen op het basisonderwijs is het bedrag € 150 per kind per schooljaar.
Voor kinderen op het voortgezet onderwijs is het bedrag € 200 per kind per schooljaar.

3. Computer
Een gezin met schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar heeft een computer 
nodig. Hebt u geen computer of een computer die 5 jaar of ouder is, dan kunt u er 
een aanvragen. We verstrekken één computer per gezin, eenmaal in de vijf jaar.

4. Inkomensondersteuning Ouderen
Voor inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd en een laag inkomen hebben 
kent de gemeente een speciale regeling: “Inkomensondersteuning voor Ouderen”. 
Deze regeling kan een bijdrage in de kosten leveren. De bijdrage voor een alleen-
staande is € 250 per jaar. Voor een echtpaar waarvan beiden de pensioengerech-
tigde leeftijd hebben is de bijdrage € 400 per jaar. 
Voor een echtpaar waarvan één partner jonger en één partner ouder dan de 
pensioengerechtigde leeftijd is, is de bijdrage € 250 per jaar.

De gemeente Borne hecht er grote waarde aan dat iedereen actief kan zijn, 
bijvoorbeeld door te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten in ver-
enigingsverband. Soms zijn de kosten hiervan een probleem. Voor inwoners van 
Borne met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten 
leveren. 



Voorwaarden

Om voor de bijdragen in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. u woont in Borne;
 2. u bent 18 jaar of ouder; 
 3. het inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) van u en uw eventuele partner is lager dan de bedragen die in de tabel 
  staan;
 4. u moet aantonen dat u de kosten maakt.
 5. uw vermogen (bijvoorbeeld geld, woning en auto) is lager dan € 11.700 voor gehuwden/samenwonenden en € 5.850 voor
  een alleenstaande.;
 6. u bent geen student.

Maximum netto maandinkomen zonder 
vakantiegeld per 1-7-2015

Jonger dan pensioen 
gerechtigde leeftijd

Ouder dan pensioen 
gerechtigde leeftijd

Alleenstaande / Alleenstaande ouder € 1.098 € 1.231
Gezinsbijstand € 1.568 € 1.684

Wat u moet weten 

U kunt voor meerdere kosten een bijdrage aanvragen. Ook voor uw partner en kinderen tot en met 17 jaar kunt u bijdragen aanvragen. 
U moet elk jaar opnieuw aanvragen. Het nieuwe aanvraagjaar begint op 1 augustus van elk kalenderjaar.

Andere regelingen

Mogelijk komt u ook voor andere regelingen in aanmerking. Met een laag 
inkomen kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij 
Menzis. Hebt u drie jaar onafgebroken een inkomen dat gelijk is aan de 
bijstand, dan kunt u de Individuele Inkomenstoeslag aanvragen. 
Op de website www.borne.rechtopminimavoorzieningen.nl kunt u alle 
informatie vinden en op www.medemogelijkgemaaktdoorborne.nl kunt 
u een zelf een berekening maken of u in aanmerking komt voor een 
regeling.





U kunt één of meerdere bijdragen met dit formulier aanvragen. 
Een ingevuld aanvraagformulier met bewijsstukken kunt u bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Borne of bij de balie van het 
Stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo inleveren. 
U mag het aanvraagformulier ook opsturen naar sociale zaken Borne & Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo (een 
postzegel is niet nodig!).  Wij handelen uw aanvraag dan zo snel mogelijk af. 

Gegevens over de aanvrager vens over de aanvrager Aanvrager  Partner

• Achternaam en voorletter(s):    

• Adres:    

• Postcode en woonplaats:    

• Burgerservicenummer (BSN):    

• Telefoon:    

• Bank/gironummer:    

Onvangt u maandelijks een bijstandsuitkering van de gemeente?   
 Ja   u kunt vraag 1 overslaan        Nee   begin bij vraag 1

 1. Hoe hoog is uw netto gezinsinkomen:

Aanvrager

Krijgt u dit bedrag:
per week, per 4 weken 
of per maand partner

Krijgt u dit bedrag:
per week, per 4 weken 
of per maand

Inkomen uit loondienst

Uitkering: AOW/WW/ WAO/
WIA/WGA enz.  (geen WWB)

Alimentatie

Pensioen

Overige inkomsten

Heffi ngskortingen *

* Heffi ngskortingen zijn kortingen op de loonbelasting die de Belastingdienst uitbetaalt. 

 Het totale vermogen van u en eventueel uw partner is lager dan de geldende vrijlatingsgrenzen. 
    Deze grenzen zijn: € 11.700 voor een echtpaar of alleenstaande ouder en € 5.850 voor een alleenstaande.

Aanvragen

2. Vermogen:



3. Bijdragen die u kunt aanvragen:

Voor elke persoon moet u de gevraagde gegevens apart invullen.
 Bijdrage voor een sportieve of culturele activiteit 

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Vereniging of instantie: Startdatum: Kosten per maand:

 Bijdrage voor schoolkosten van kinderen van 4 tot en met 17 jaar 

Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Naam school

 Computer

Ik wil voor mijn schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar een computer aanvragen. 
Het aantal kinderen is hierbij niet belangrijk. De gemeente gaat uit van maximaal één computer per gezin’, eenmaal in de vijf jaar

 Bijdrage voor ouderen met pensioengerechtigde leeftijd

Naam en voorletter(s): Geboortedatum:

Gegevens meesturen
U moet bij het aanvraagformulier de volgende gegevens van uzelf en uw partner meesturen:
- kopie geldig legitimatie bewijs (identiteitskaart of paspoort) bij een eerste aanvraag;
- specifi catie van het netto inkomen (bijvoorbeeld loonstrook);
- betalingsbewijzen van sportieve of culturele activiteiten.

Kunt u niet alle gevraagde gegevens of bewijsstukken aan ons geven? Dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Verklaring
U als aanvrager, en uw partner verklaren:
- Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het verboden is onwaarheden in te vullen. Ik weet ook dat ik geen informatie mag 
 achterhouden;
- Ik weet dat sociale zaken Borne & Hengelo de gegevens controleert en ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens;
- Ik geef sociale zaken Borne & Hengelo toestemming om bij andere organisatie(s) informatie op te vragen. Deze informatie is nodig om te kijken 
 of ik recht heb op een bijdrage.

Datum: Handtekening aanvrager: Handtekening partner:

_________________________ ____________________________ ____________________________


