
 

 

Aanvraagformulier zwemlesregeling voor kinderen vanaf 5 jaar 
 

Datum melding 

 

 

Datum binnenkomst aanvraag 

 

 
 
 

Belangrijk: lees deze algemene toelichting voordat u het formulier invult! 
 

Met dit formulier vraagt u de zwemlesregeling van Gemeente Bergen (L) aan voor kinderen van 5 tot 18 jaar. U geeft daarbij de 
gegevens die de gemeente nodig heeft om te kunnen vaststellen of u recht heeft op deze bijdrage.  
 
U vult het formulier in, ondertekent het en voegt de gevraagde bewijsstukken bij. De gemeente controleert uw gegevens en vraagt zo 
nodig gegevens op bij andere instanties. Door dit formulier te ondertekenen, machtigt u de gemeente om dit te doen. 
 

➔ Zijn op dit formulier al gegevens ingevuld, zoals uw naam of adres, en kloppen deze niet? Pas deze dan alstublieft aan. 
 

1.     Persoonsgegevens aanvrager 
 

BSN-nummer aanvrager  

Achternaam, voorletters 
(eigen naam/meisjesnaam)   

Geslacht  

Geboortedatum  

Adres    

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

IBAN rekeningnummer  

 
➔ Levert u het formulier in op het gemeentehuis? Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee. Bijvoorbeeld een paspoort of 

Europese identiteitskaart.  
 

2.     Burgerlijke staat en leefsituatie 
 

Uw burgerlijke staat  alleenstaande ouder     gehuwd / samenwonend  anders, namelijk:  
 

BSN-nummer partner  

 
Achternaam, voorletters partner 
(naam/meisjesnaam)   

Geslacht  

Geboortedatum  

 

Overige gezinsleden / inwonenden: 

Naam en voorletters  Geboortedatum 
   

   

   

   

   

   

   

 
 
 



 blad 2 van 4 

3.     Financiële situatie  
 
Hier vult u het inkomen in dat u en / of uw partner heeft. Het gaat om looninkomsten, uitkering (onder andere WW, Wao, Wia, Wajong, 

Aow, Ziektewet, pensioen), alimentatie, inkomen uit zelfstandig beroep, voorlopige teruggave van de belastingdienst en dergelijke. 

Wie ontvangt het inkomen?  Soort inkomen    Netto bedrag per maand  

__________________________________ _____________________________ € ____________________________________________ 

__________________________________ _____________________________ €_____________________________________________ 

__________________________________ _____________________________ €_____________________________________________ 

__________________________________ _____________________________ €_____________________________________________ 

 
➔ Voeg bewijsstukken toe van de laatste loon- en / of uitkeringsspecificatie en bewijzen van andere inkomsten. 
➔ Voeg afschriften toe van de beschikking voorlopige teruggave van de belasting. 
➔ Voeg afschriften toe van alle (bank)rekeningen van de laatste 2 maanden, ook bij geen of weinig saldo. 

 
 

4.    Voor welk(e) kind(eren) vraagt u de zwemles aan? 

 

De zwemlesregeling is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van de geldende bijstandsnorm. De gemeente vergoedt 

de zwemlessen wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden. De vergoeding wordt direct betaald aan de zwemlesaanbieder. 

Bij vragen of twijfels neemt u contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.  

Naam en voorletters  Geboortedatum  
   

   

   

   

   

 

5.     Toestemmingsverklaring 

 
Naast de zwemlesregeling zijn er in de gemeente Bergen verschillende andere regelingen. 
 
Vindt u het goed dat de gemeente uw gegevens kan doorgeven aan één of meerdere organisaties die u misschien verder kunnen 
helpen? Geef dan hieronder uw toestemming. Als u géén toestemming geeft, dan zal de gemeente uw persoonsgegevens niet delen. 
 

• Ik geef gemeente Bergen (L) toestemming om mijn gegevens te delen met organisaties die mij kunnen ondersteunen op het 
gebied van inkomen en geld. 
 

• Ik geef toestemming dat mijn persoonsgegevens, zoals ingevuld op dit aanvraagformulier, gebruikt mogen worden en dat deze 
organisaties met mij contact mogen opnemen. 

 
□ Ja, daarvoor geef ik toestemming; 
□ Nee, hiervoor geef ik geen toestemming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bergen.nl
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6.    Verklaring en ondertekening 
 

Ondergetekende(n) verklaart / verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de gemeente kan vaststellen u in 
aanmerking komt voor de zwemlesregeling. Ik weet / Wij weten dat het expres onjuist of onvolledig invullen van dit formulier 
strafbaar is en kan leiden tot het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk weigeren van deelname aan de zwemlesregeling. Als de 
gemeente een bijdrage geeft op basis van verkeerde informatie, dan moet deze bijdrage worden terugbetaald.  
 
Ik geef / Wij geven de afdeling Sociaal Domein van Gemeente Bergen (L) toestemming om de gegevens te controleren bij 
de daarvoor relevante instanties en om de gegevens op te nemen in een persoonsregistratie. 
 
Datum:   

 
 
Handtekening aanvrager: 

  
 
Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner: 

 
Wanneer u gehuwd bent of samenwoont, ondertekent u het formulier allebei. 

 
 
 
De gemeente kan u nog om meer informatie vragen, als dat nodig is. 
 
Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken of u kunt deelnemen aan de zwemlesregeling.  
 
Heeft u na 8 weken nog geen bericht ontvangen? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Kijk voor meer informatie op 
www.bergen.nl/in-gebreke-stellen-gemeente-bij-te-laat-beslissen. Dit geldt niet als u wel bericht heeft ontvangen, maar de afwikkeling 
van de aanvraag langer duurt dan 8 weken.  
 
 

 
Informatie over de invulling of de verdere behandeling 
 
Heeft u vragen over het invullen van dit formulier of over de verdere behandeling van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Bergen via het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0485) 34 83 83, e-mailadres info@bergen.nl. U bent ook welkom in 
het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Bergen (L). 
 
Terugsturen/inleveren aanvraagformulier 
 
Het ondertekende formulier stuurt u naar: 
 
Gemeente Bergen (L) 
Afdeling Inwoners 
Postbus 140, 5854 ZJ Bergen L  
 
U kunt het formulier ook inleveren op het gemeentehuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bergen.nl/in-gebreke-stellen-gemeente-bij-te-laat-beslissen
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Aanvullende gegevens zwemles 

 

Voornaam:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam (+ tussenvoegsel):…………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Huisnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Land:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorkeursdagen:  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Ter informatie: op donderdag wordt géén zwemles gegeven.) 


