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Alleen invullen als u een nieuwe deelnemer bent

Aanvraagformulier

‘Ik doe mee!’-fonds gemeente Wageningen 2020
Vul het onderstaande aanvraagformulier volledig in. Van ieder inkomen dat u bij stap 4 vermeldt,
moet een bewijsstuk worden meegezonden. Bijvoorbeeld een loonstrook, uitkeringsspecificatie
of kopie aangifte omzetbelasting kwartaal 1 t/m 4 van 2019 (voor zzp-ers). En een kopie van een
recent rekeningafschrift, waarop te zien is dat u deze inkomsten heeft ontvangen.
Stuur dit formulier met de bewijsstukken in een gesloten envelop naar:
Ik Doe Mee Desk Chip Shop, Antwoordnummer 161, 6700 VB Wageningen. Een postzegel is niet nodig.

Stap 1 van 5: Gegevens aanvrager

DUIDELIJK IN BLOKLETTERS INVULLEN

Achternaam

Voorletters

Adres
Postcode & plaats
Telefoon

Mobiel

Geboortedatum

Geslacht

Burgerlijke staat

Alleenstaand

Burgerservicenummer*

Echtpaar

Man

Vrouw

Samenwonend
E-mail

Iban-nummer
Naam rekeninghouder

Stap 2 van 5: Gegevens partner
Als u in aanmerking komt voor het ‘Ik doe mee!’-fonds, dan komt uw partner, echtgenoot of echtgenote óók in
aanmerking. Vul hieronder zijn of haar gegevens in.
Naam echtgenoot/partner
Geboortedatum

Geslacht

Man

Vrouw

Burgerservicenummer*

Stap 3 van 5: Gegevens kinderen
Naam plus voorletters

Geboortedatum

M

V

Burgerservicenummer*

* Burgerservicenummer is hetzelfde als Sofi-nummer

Ga verder met stap 4 op de achterzijde ►

Stap 4 van 5: Gegevens aanvrager
Geef in onderstaand overzicht aan welk inkomen u netto per maand ontvangt. Als u samenwoont
of getrouwd bent, geef dan ook het inkomen van uw partner op.
Omschrijving inkomen

Aanvrager ontvangt netto per maand

Partner ontvangt netto per maand

Loon

¤

¤

Inkomen zelfstandige1

¤

¤

Bijstandsuitkering

¤

¤

AOW-uitkering

¤

¤

WAO- WIA-uitkering

¤

¤

WAZ-uitkering

¤

¤

WW-uitkering

¤

¤

ANW-uitkering

¤

¤

ZW-uitkering

¤

¤

WWIK-uitkering

¤

¤

IOAW-uitkering

¤

¤

IOAZ-uitkering

¤

¤

IOW-uitkering

¤

¤

Wajong-uitkering

¤

¤

Alg. heffingskorting belastingdienst2 ¤

¤

Pensioenuitkering

¤

¤

Lijfrente-uitkering

¤

¤

Uitkering oorlogsslachtoffers

¤

¤

Alimentatie volwassenen

¤

¤

Tel alle bedragen op

¤

¤

1
2

Kopieën aangifte omzetbelasting kwartaal 1 t/m 4 2019.
Het kan zijn dat u van de belastingdienst maandelijks algemene heffingskorting krijgt. Stuur in dat geval een kopie van de beschikking
van de belastingdienst mee. Ontvangt u geen algemene heffingskorting, dan hoeft u niets in te vullen.

Stap 5 van 5: Ondertekenen en opsturen
Onderteken dit aanvraagformulier. Hiermee geeft u aan dat het formulier naar waarheid is ingevuld.
Misbruik leidt tot stopzetting.
Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Stuur dit formulier met de bewijsstukken van het totale inkomen in een gesloten envelop naar:
Ik Doe Mee Desk Chip Shop, antwoordnummer 161, 6700 VB Wageningen. Een postzegel is niet nodig.

