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Aanvraagformulier Fonds Deelname  
Maatschappelijke Activiteiten 2022 
 

  
U komt in aanmerking voor het Fonds Deelname  

Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) als uw inkomen  

minimaal 12 maanden niet hoger is dan 110% van de  

voor u geldende bijstandsnorm. 
 

 

 

 

 

1. Wat zijn de persoonsgegevens? 

 

      Aanvrager   Partner *  

Naam + voorletter(s)        : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Adres                : ………………………………….………………. 

Postcode + woonplaats : ………………………………….………………. 

Geboortedatum                : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Soort en nr. identiteitsbewijs : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Burgerservicenummer : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Bankrekeningnummer           : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Telefoonnummer            : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

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

Burgerlijke staat              :  echtpaar / samenwonenden 

       eenoudergezin 

         alleenstaande 

 

*) Onder partner wordt ook verstaan de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner, of degene  

    waarmee u een gezamenlijke huishouding voert. 

 

 

  

In te vullen door de gemeente: 

Datum melding  : …………………. 

Cliëntnummer  : …………………. 

Procesnummer  : …………………. 

Datum ontvangst : ……………………. 
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2. wat zijn de inkomsten? 

 
Soort inkomen (excl. vakantiegeld)                          Aanvrager   Partner *  

 loon / uitkering      € ……………… per maand € ……………… per maand 

 alimentatie      € ……………… per maand € ……………… per maand 

 huurtoeslag / woonkostentoeslag  € ……………… per maand € ……………… per maand 

 overige inkomsten     € ……………… per maand € ……………… per maand 

 inkomsten kinderen (18+)    € ……………… per maand € ……………… per maand 

 

 

3. Wat is de voorlopige teruggaaf Belastingdienst? 

 
 algemene heffingskorting (minst verdienende partner)           € ……………… per maand/jaar 

 arbeidskorting                € ……………… per maand/jaar 

 combinatiekorting               € ……………… per maand/jaar 

 (aanvullende) ouderkorting              € ……………… per maand/jaar 

 jong gehandicaptenkorting              € ……………… per maand/jaar 

 

 

4. Wat is het totaal aan vermogen / spaargeld? 

 
Vul hier het totaal in, van u, eventueel uw partner en eventueel uw kind(eren)  

 saldo bankrekening en spaarrekening                       € ………………………………………… 

 waarde auto / motor               € ………………………………………… 

 onroerende goederen               € ………………………………………… 

 overige bezittingen               € ………………………………………… 

 schulden                € ………………………………………… 
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5. Voor welke kosten vraagt u een vergoeding aan? 

 

Voor kinderen tot 18 jaar (per kalenderjaar maximaal € 225,-): 

 

 kosten opvang peuterspeelzaal 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 eigen bijdrage voor scholieren t.b.v. sociale activiteiten 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 declaratieregeling laptop middelbare scholieren (maximaal één keer per zes jaar) 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 lidmaatschap koor 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 lidmaatschap muziekvereniging 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 lidmaatschap één sportvereniging per persoon 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 zwemles (in geval ongediplomeerd) 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 sportkleding 

 voorletters, achternaam en geboortedatum kind: ………………………………………………………………………….… 

 

Voor volwassenen  (per kalenderjaar maximaal € 100,-): 

 

 internetabonnement 

 lidmaatschap bibliotheek 

 lidmaatschap koor 

 lidmaatschap muziekvereniging 

 lidmaatschap één sportvereniging per persoon 

 zwemles (in geval ongediplomeerd) 

 abonnement sportschool 

 gehandicaptenparkeerkaart 
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Verklaring en ondertekening 

 
Plaats : ………………………………………   ……………………………………………  

Datum : ………………………………………   …………………………………………… 

Handtekening van de aanvrager/gemachtigde:  Handtekening van de partner: 

 

 

 

 

Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat de ingevulde gegevens door de gemeente op 

juistheid en volledigheid worden gecontroleerd en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een 

persoonsregistratie. In sommige gevallen kunnen wij u vragen om aanvullende gegevens te verstrekken.  

 

 

Het ingevulde formulier en de bewijsstukken kunt u vóór 1 maart 2023 inleveren bij of opsturen  

naar de gemeente Staphorst.  

 

Vergeet niet om bijlagen mee te sturen! 
 

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Staphorst?  

Dan hoeft u alleen bewijsstukken mee te sturen van de gemaakte kosten waarvoor u vanuit de FDMA  

een vergoeding aanvraagt   >  vraag 5. 

 

Ontvangt u geen bijstandsuitkering van de gemeente Staphorst?  

Vergeet dan niet mee te sturen: 

▪ een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)  >  vraag 1; 

▪ bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften) van al uw inkomsten, aanwezig in de maand  

waarin u deze aanvraag doet/indient  > vraag 2; 

▪ bewijsstuk van de voorlopige teruggaaf Belastingdienst inkomstenbelasting  >  vraag 3; 

▪ inkomstenspecificaties van al uw inkomsten, aanwezig in de maand waarin u deze aanvraag 

doet/indient  > vraag 4; 

▪ als u in het bezit van een auto/motor bent: een kopie van het kentekenbewijs  >  vraag 4; 

▪ bewijsstukken van de gemaakte kosten waarvoor u vanuit de FDMA een vergoeding aanvraagt  

  >  vraag 5. 

 

 

Op een aanvraag wordt uiterlijk binnen acht weken na indiening beslist.  

Van het besluit op deze aanvraag  wordt schriftelijk bericht gedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verordening 

Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten (FDMA) en de  zorgvuldige verwerking van de persoons-

gegevens op  grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. De persoonsgegevens op het ingevulde 

formulier worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 


