
Aanmeldformulier Kindpakket 2021 
 

Wij vinden dat ieder kind moet kunnen meedoen in deze maatschappij. Daartoe hebben wij fondsen 

beschikbaar voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar. 

 
Aangevraagde voorziening: 
 

Bijdrage zwemlessen ( A diploma) en eventueel (B diploma) 

 

 Bijdrage fiets om naar de middelbare school te gaan 

 

Bijdrage contributie voor lidmaatschap sport- en cultuur en/of speciale talent-ontwikkeling op 

gebied van sport, muziek, dans,enz. 

 

 Bijdrage aan schoolactiviteiten  

 
Reden aanvraag: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Wat zou u zelf bij kunnen dragen: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Gegevens kind: 

Voornaam + achternaam  

Geboortedatum  

Adres ( straat + huis nr.)  

Postcode + woonplaats  

Geslacht   

Email ouders/verzorgende  

Telefoonnummer ouders/verzorgende   

Gezinssamenstelling (Aantal kinderen, gescheiden, 

samengesteld gezin, alleen staande, etc.) 

 

 
Voor welke organisatie/aanbieder is het benodigde geld nodig:  
 
 Naam zwemaanbieder:________________________________________________________ 

 

 Fietsenzaak:_________________________________________________________________ 

 

 Naam sport of cultuuraanbieder:________________________________________________ 

 

 School:_____________________________________________________________________  

 

Benodigd bedrag: € 



Inkomen ouder(s) 
 
 Bijstand 

 

 Sociaal minimum inkomen 

 

 Sociaal minimum inkomen uit werk 

 

 Schuldsanering 

 

 WAO- uitkering 

 

Anders, namelijk:____________________________________________________________ 

 
Motivatie verzoek 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Welzijnsfonds: 

Heeft u het afgelopen jaar een bijdrage uit het Welzijnsfonds van de gemeente ontvangen? 

 Ja   Nee 

 

Stuurt u een kopie van de beschikking mee met dit formulier? 

  

 

Ondersteuning bij uw financiële administratie: 

Heeft u op dit moment ondersteuning bij uw financiële administratie? 

 Ja   Nee 

 

Van wie krijgt u ondersteuning:________________________________________________________ 

 
VERKLARING EN ONDERTEKENING  

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld.  

 

Ik geef hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken in een computersysteem van Bint 

Welzijn om de aanvraag af te handelen.  

 

Ik geef toestemming aan Bint Welzijn om (indien nodig) met de gemeente te overleggen of er evt. andere 

regelingen zijn waar de aanvraag uit betaald kan worden. Tevens kan Bint daarbij toetsen of de door 

mij verstrekte informatie juist is.   

 

Na invulling en ondertekening van dit formulier kunt u dit afgeven op het gemeentehuis in Sint-

Michielsgestel of opsturen naar:  

Bint Welzijn, Postbus 168, 5270 AD Sint-Michielsgestel. Als u het formulier scant kunt u het 

digitaal sturen naar kindpakket@bintwelzijn.nl  

 

Samen met u kijken we hoe we u financieel kunnen ondersteunen bij de aangevraagde voorziening. 

 
NB: U kunt aan de aanmelding geen rechten ontlenen.  

 

Plaats en datum: __________________________________________________________________ 

 
Aanvrager 

 
 

____________________ 
Handtekening 

mailto:kindpakket@bintwelzijn.nl


 
Bijlage: 
 
Onderstaand treft u aan de bedragen van 120% van de bijstandsnormen exclusief vakantietoeslag.  
 

Personen tot pensioengerechtigde leeftijd 120% 

Alleenstaande (ouder): € 1.226,00 

Gehuwd of samenwonend:     € 1.751,42 

    

Personen vanaf pensioengerechtigde leeftijd   

 Alleenstaande (ouder):         € 1.363,40 

Gehuwd of samenwonend:        € 1.847,64 

    

 


