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Aanvraagformulier Sociaal Cultureel Fonds 
 

Via dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een vergoeding uit het Sociaal Cultureel Fonds. U leest meer over het 

Sociaal Cultureel Fonds op www.hardenberg.nl/socu. Wilt u deze informatie en de vragen op dit formulier eerst goed lezen? Er 

gelden namelijk wel voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het Sociaal Cultureel Fonds.  

 

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. 

 

Persoonsgegevens U zelf Uw echtgeno(o)t(e)/partner 

Burgerservicenummer ________________________________ _________________________________ 

Geslacht  Man  Vrouw  Man  Vrouw 

Geboortedatum ________________________________ _________________________________ 

Burgerlijke stand ________________________________ _________________________________ 

Voorletter(s) en achternaam ________________________________ _________________________________ 

Tussenvoegsel(s) ________________________________ _________________________________ 

Straatnaam en huisnummer ________________________________ _________________________________ 

Postcode ________________________________ _________________________________ 

Woonplaats ________________________________ _________________________________ 

Telefoonnummer ________________________________ _________________________________ 

IBAN ________________________________ _________________________________ 

E-mailadres ________________________________ _________________________________ 

 

Onderstaande vragen hebben betrekking op u en uw eventuele partner. 

 

 

1. Heeft u inwonende kinderen van 21 jaar of ouder en/of andere inwonende personen? 

  Ja, naam: ________________________  inkomen: € _________________________ 

    naam: ________________________  inkomen: € _________________________ 

    naam: ________________________  inkomen: € _________________________ 

 

 Nee 

 

 

2. Inkomen 

U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als u geen bijstandsuitkering van de afdeling Maatschappelijk Domein (MD) heeft. 

 

Het inkomen van u en uw eventuele partner. 

Soort inkomen (netto excl. vakantiegeld)  Aanvrager  Partner 

Inkomen uit arbeid   € ___________________ € ___________________ 

Ziektewet, WW, WAO of WIA   € ___________________ € ___________________ 

Wajong   € ___________________ € ___________________ 

AOW/ANW (ook voor kinderen < 18 jaar)  € ___________________ € ___________________ 

Pensioen of VUT   € ___________________ € ___________________ 

Alimentatie (voor uzelf en/of uw kinderen)  € ___________________ € ___________________ 

Inkomsten uit kamerverhuur/onderhuur  € ___________________ € ___________________ 

Studiefinanciering   € ___________________ € ___________________ 

Algemene heffingskorting minstverdienende partner € ___________________ € ___________________ 

Overige inkomsten: ____________________ € ___________________ € ___________________ 
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3. Vermogen (spaargeld, bezittingen en schulden) van u, uw eventuele partner en minderjarige gezinsleden 

U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als u geen bijstandsuitkering van de afdeling MD heeft. 

Ontvangt u een IOAW / IOAZ uitkering van de gemeente? Dan dient u deze vraag wel te beantwoorden. 

 

a. Bent u alleenstaand en is uw vermogen hoger dan € 6.120,00?   Ja  Nee 

b. Bent u een echtpaar of alleenstaande ouder (met alleen minderjarige kinderen) en is uw   Ja  Nee 

vermogen hoger dan € 12.240,00? 

 

 

4. De aangevraagde kosten:   *(meerdere declaraties per deelnemer mogelijk) 

Naam deelnemer Geboortedatum Vereniging/activiteit kosten Bedrag 

1. ____________________ __________________ ____________________________ € _________________ 

2. ____________________ __________________ ____________________________ € _________________ 

3. ____________________ __________________ ____________________________ € _________________ 

4. ____________________ __________________ ____________________________ € _________________ 

5. ____________________ __________________ ____________________________ € _________________ 

 

Let op! U dient bewijsstukken van de kosten mee te sturen. 

 

 

5. Op welk IBAN moet de eventuele toeslag worden overgemaakt? 

 

 IBAN: ____________________________________________ 

 

Bij de aanvraag een kopie inleveren van: 

- Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart); 

- Kopie van de laatste bankrekeningafschriften die u heeft. Let op! Alle rekeningen, dus ook eventuele spaarrekening(en); 

- Kopie van de laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie; 

- Kopie van de voorlopige algemene heffingskorting. 

 

 

Ondertekening 

Aanvrager 

Datum   Handtekening 

 

__________________________________  __________________________________ 

 

Echtgeno(o)te/partner 

Datum  

 

__________________________________    __________________________________ 

 

Formulier opsturen 

Dit formulier kunt u op twee manieren indienen.  

U kunt het formulier per e-mail versturen naar: administratieEKT@hardenberg.nl.  

Wilt u dit formulier liever per post versturen? Dan kunt u het formulier opsturen naar:  

Gemeente Hardenberg, afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. EKT, Antwoordnummer 18, 7740 VK Hardenberg. 

 

 

Niet invullen door aanvrager 

Cliëntnummer: ____________________________ Werkprocesnummer: ____________________________ 

Datum ontvangst: ____________________________ Naam consulent(e):  ____________________________ 
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BIJLAGE: bewijsstukken 

(alleen invullen indien u geen uitkering van de gemeente Hardenberg ontvangt) 

 

Naam aanvrager(s): ______________________________________________________________________ 

 

 

Vermogen: 

- Tegoeden op u(w) bank- en spaarrekening(en) van uzelf, partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar. 

 IBAN   Saldo 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

 ________________________   € _______________ 

- Auto, caravan, motor   € _______________ 

- Aandelen, obligaties etc.   € _______________ 

- Aanspraak op vermogen   € _______________ 

 (i.v.m. erfenis, echtscheiding, etc.) 

- Overig vermogen   € _______________ 

 

 

Schulden: 

Naam schuldeiser    Hoogte schuld 

_______________________   € ______________ 

_______________________   € ______________ 

_______________________   € ______________ 

 

 

Denk aan de mee te zenden bewijsstukken van uzelf en eventuele partner: 

 kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart); 

 laatste loon- of uitkeringsspecificatie; 

 laatste afschrift van uw bank- en spaarrekening(en); 

 kopie kentekenbewijs auto(’s); 

 bewijsstukken overig vermogen; 

 bewijsstukken van overige inkomsten (heffingskortingen ontvangen van de belastingdienst, alimentatie e.d.); 

 ________________________________________________________________________________________ 


