
 

Informatie over aanvraag Voorzieningenfonds 
 
Voor inwoners van Krimpen aan den IJssel 

 

Belangrijk: Lees eerst deze informatie. Denkt u daarna dat u een vergoeding kunt krijgen? Vul dan 

het formulier in. 

Het Voorzieningenfonds 
 
Het Voorzieningenfonds betaalt (mee aan) kosten van sport of culturele of sociale activiteiten. U kunt 

een aanvraag doen wanneer u een laag inkomen heeft. Voor iedereen van uw gezin van 4 jaar en 

ouder kunt u een aanvraag doen.  

Bijvoorbeeld voor het geld dat u betaalt voor: 

• een sportvereniging; 

• een muziekvereniging; 

• de Belbus en de kosten van de ritten; 

• georganiseerde activiteiten voor bejaarden; 

• een Rotterdampas; 

• Synerkripas; 

• Film-, Foto-, Video- Computervereniging; 

• Muziek- en Zangvereniging; 

• verplichte sportkleding. 

Voor wie 

Inwoners van Krimpen aan den IJssel vanaf 18 jaar en hun kinderen vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar. U 

kunt geen vergoeding krijgen als u in detentie zit, in een instelling woont of studeert en 

studiefinanciering ontvangt. 

Vergoeding 
 
Het Voorzieningenfonds vergoedt de kosten tot € 300,- per persoon per kalenderjaar.  
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Inkomen 
 
Voor een vergoeding is het netto gezinsinkomen zonder vakantiegeld maximaal: 

Personen 21 jaar tot de AOW-leeftijd Netto inkomen zonder vakantiegeld 

Gehuwden € 1.785,- 

Alleenstaande ouder € 1.603,- 

Alleenstaande € 1.250,- 

 

Vanaf de AOW-leeftijd Netto inkomen zonder vakantiegeld 

Gehuwden € 1.889,- 

Alleenstaande ouder € 1.744,- 

Alleenstaande € 1.391,- 

 

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar en personen van 21 jaar en ouder die met meer volwassenen (boven 

de 27 jaar) in hetzelfde huis wonen gelden andere inkomensgrenzen. 

Vermogen 
 
Voor een vergoeding mag u niet te veel vermogen hebben. Het vermogen mag voor gehuwden en 

alleenstaande ouders niet meer zijn dan € 15.210,- en voor alleenstaanden niet meer dan € 7.605,-. 

Onder vermogen valt spaargeld, maar ook bezittingen als een auto, boot of caravan, en een eigen 

huis.  

Aanvragen 
 
U kunt een aanvraag voor het Voorzieningenfonds doen door het formulier in te vullen en te 

ondertekenen. Aanvragen voor kosten gemaakt in 2023 kunt u op zijn laatst vóór 1 maart 2024 indienen. 

Stuur het formulier met de documenten naar: 

Sociale Zaken IJsselgemeenten 

Aanvraag Voorzieningenfonds 

Antwoordnummer 760 

2900 WE Capelle aan den IJssel. 

(een postzegel is niet nodig) 

 

Vragen 

Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel met de 

informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 

uur). 

mailto:socialezaken@ijsselgemeenten.nl
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Formulier Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2023 

1. Gegevens aanvrager 

Naam:  

Adres:  

Postcode:      Krimpen aan den IJssel 

Geboortedatum:  

IBAN rekeningnummer: 

Gegevens partner 

Naam:  

Geboortedatum: 

Gegevens kinderen 

Naam: 

Geboortedatum: 

Naam:  

Geboortedatum: 

Naam:  

Geboortedatum: 

Naam:  

Geboortedatum: 

2. Kosten 

Vul hier in waarvoor u een vergoeding aanvraagt. Geef ook aan voor welk gezinslid.  

Let op: stuur voor alle kosten ook de rekening mee met dit formulier.  

Kosten Naam organisatie / vereniging   Voor wie vraagt u aan Geboortedatum 
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3. Inkomen en vermogen 

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Sociale Zaken IJsselgemeenten? (Kruis aan wat voor u geldt.)  

o Ja, dan kunt u de vragen over inkomen en vermogen overslaan. Ga verder bij punt 4. 

o Nee, ga verder met invullen van het formulier. Let op: stuur de documenten mee van uw 

inkomsten en vermogen. Zoals loonstroken, uitkeringsoverzichten, afschriften van alle 

(internet) bank- en spaarrekeningen. 

Inkomen 

Let op: stuur van alle inkomsten een document mee met dit formulier. Bijvoorbeeld loonstroken. 

Vul in: Naam werkgever, 

organisatie die uitkeringen 

betaalt (bijvoorbeeld UWV), 

persoon die alimentatie betaalt 

of heffingskortingen van de 

Belastingdienst  

Aanvrager 

(netto bedrag per maand) 

Partner 

(netto bedrag per maand) 

 € € 

 € € 

 € € 

 € € 

Vermogen 

Let op: stuur van uw bezit een document mee met dit formulier. Bijvoorbeeld bankafschriften. 

Bankrekeningen (ook in het buitenland): 

Rekeningnummer: Bedrag: € 

Rekeningnummer: Bedrag: € 

Rekeningnummer: Bedrag: € 

Rekeningnummer: Bedrag: € 

Waardepapieren (aandelen, obligaties, opties en dergelijke); totale waarde: € 

Auto, motor, boot, caravan: 

Merk + model:  bouwjaar: 

geschatte waarde: € 

Eigen koopwoning ja / nee 

Zo ja, dan nemen wij contact met u op over de vaststelling van de waarde van uw woning. 
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4. Minnelijk of wettelijk traject schudhulpverlening 

Bent u toegelaten tot het minnelijk of wettelijk traject schuldhulpverlening? (Kruis aan wat voor u 

geldt.)  

o Ja, minnelijk traject Sociale Zaken IJsselgemeenten 

o Ja, WSNP (wettelijk traject schuldsanering natuurlijke personen) 

o Nee 

Zo ja, dan nemen wij contact met u op als we nog meer gegevens nodig hebben als u geen uitkering 

van Sociale Zaken IJsselgemeenten ontvangt. 

5. Informatie die wij moeten weten voor uw aanvraag 

 

 

 

6. Verklaring 

Ik verklaar / wij verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik machtig/ wij machtigen de 

afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten om onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van 

de gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de vergoeding uit het 

Voorzieningenfonds. 

 

Plaats:      Datum: 

 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 

 

 

Onderteken (beiden) het formulier en stuur de documenten mee 

Privacy 

Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het doel 
waarvoor we deze hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dit:  

• volgens de wet verplicht is; 

• nodig is om onze taken te doen.  
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het bewaren kan nodig zijn om: 

• aan de wet te voldoen; 

• onze taken goed te kunnen doen.  

Wij willen onze taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruiken we informatie van inwoners 
voor onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele 
personen. 
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt bekijken. Kijk dan op 
onze website: www.ijsselgemeenten.nl/privacy 

http://www.ijsselgemeenten.nl/privacy
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