2021

Het ‘ik doe mee!’-fonds is er voor u

Maak er gebruik van!

De gemeente Wageningen vindt het belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken
van voorzieningen voor sport en cultuur. Ook mensen met een laag inkomen.
Daarom is er het ‘Ik doe mee!’-fonds. U kunt per volwassene tot ¤ 150,- per jaar vergoed
krijgen voor het gebruik van diverse voorzieningen en per kind zelfs tot ¤ 250,- per jaar.
Welke voorzieningen dat zijn leest u op de achterkant van deze folder.

Kunt u gebruik maken van dit fonds?
Bij deze folder ontvangt u een tabel met inkomensnormen. Zoek in de tabel eerst uw leefsituatie
op en daarna uw leeftijdscategorie. Als u gehuwd of samenwonend bent, tel dan uw inkomens
bij elkaar op. Het inkomen van eventuele thuiswonende kinderen hoeft u niet mee te rekenen.
Is het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) van uw gezin lager dan de inkomensnorm?
Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van het ‘Ik doe mee!’-fonds. Deze regeling geldt voor u,
uw eventuele partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Gezinsleden boven de 18 jaar - met
uitzondering van uw partner - kunnen zelf een aanvraag indienen.
Studenten met studiefinanciering of -lening vallen buiten het ‘Ik doe mee!’-fonds.
info@ikdoemeefonds.com • www.ikdoemeefonds.com

Hoe doet u mee?
1.

Controleer of u voldoet aan de
inkomensnormen 2021. Zie bijlage.

2.

Vul het aanvraag formulier in en stuur dit samen met de bewijsstukken die op het
formulier worden gevraagd - naar:
Ik Doe Mee Desk Chip Shop
antwoordnummer 161
6700 VB Wageningen
Een postzegel is niet nodig

3.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier wordt
gekeken of u inderdaad gebruik kunt maken
van het ‘Ik doe mee’-fonds. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u – binnen 10 werkdagen –
van ons alle benodigde aanvullende informatie.
Bewaar deze (bewaar)envelop goed!

Hoe krijgt u uw geld terug?
1.

Kijk op de achterkant van deze folder welke
activiteiten en onkosten worden vergoed.
U betaalt de kosten eerst zelf en bewaart het
betalingsbewijs.

2.

U plakt deze bon op het meegeleverde formulier
‘betalingsbewijs indienen’. Als het aankoopbewijs
groter is dan het formulier, plak dan een sticker
(die u van ons ontvangt) op dit betalingsbewijs.

3.

Stuur dit blad naar ons via post:
‘Ik Doe Mee Desk Chip Shop’
antwoordnummer 161
6700 VB Wageningen (postzegel niet nodig).
Of: maak een foto van de hele pagina en stuur
deze foto naar ons via: WhatsApp (06 40854778)
Of: e-mail naar info@ikdoemeefonds.com

4.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw
kassabon, wordt het geld overgemaakt op uw
bankrekening.

 Z
 onder inkomensbewijs kunnen we uw
aanvraag niet in behandeling nemen.

Hoe neemt u contact met ons op?
Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het
aanvraagformulier, kunt u contact opnemen met
Het Startpunt
Rooseveltweg 408a (Gebouw ‘t Palet)
telefoon: (0317) 41 01 60
maandag t/m donderdag 9 - 16 uur
vrijdag 9 - 13 uur.
Bij overige vragen of overleg over het ‘Ik doe
mee!’-fonds, staan wij van ChipShop voor u
klaar via:
Voicemail:
spreek een voicemail in dan bellen wij u terug
06 40 85 47 78
WhatsApp of SMS:
stuur een berichtje naar 06 40 85 47 78
E-mail:
schrijf een e-mail naar: info@ikdoemeefonds.com
Post:
via meegeleverde antwoordenveloppe
Een postzegel is niet nodig.
Ik Doe Mee Desk Chip Shop
Antwoordnummer 161
6700 VB Wageningen
Liefst gewoon uw brief in onze brievenbus
deponeren, op de Churchillweg 29-F in
Wageningen. Dan komt het zeker bij ons aan.
Meer lezen op www.ikdoemeefonds.com.
U kunt uiterlijk tot en met 31 december 2021
uw declaratie of aanvraag indienen.

Voor uw aanvraag in het kader van het Ik Doe Mee
Fonds, worden uw gegevens gebruikt. Wilt u graag
weten waarom uw gegevens nodig zijn, hoe lang
deze worden bewaard en welke rechten u heeft
ten aanzien van uw persoonsgegevens? Kijk dan in
de privacyverklaring in de link: “Register van
verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen” via
https://www.wageningen.nl/Bestuur/
Beleid_en_regelgeving/Privacyverklaring.



Alleen invullen als u een nieuwe deelnemer bent

Aanvraagformulier

‘Ik doe mee!’-fonds gemeente Wageningen 2021
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 2020 (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 					
Burgerlijke staat

Alleenstaand

Geslacht
Echtpaar 		

Burgerservicenummer* 				

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

Kopieën aangifte omzetbelasting kwartaal 1 t/m 4 2020.
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.

2

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.

Overzicht vergoedingen ‘Ik doe mee!’-fonds Wageningen
De volgende voorzieningen komen onder andere in aanmerking voor vergoeding.
Dit zijn slechts voorbeelden. Een uitgebreide lijst, met meer voorbeelden, kunt u op de website
www.ikdoemeefonds.com vinden.
HOBBY, ACTIVITEITEN
• Activiteiten in buurthuizen
• Kinder- en ouder vakantiekamp
• Dansscholen
• Hobbyvereniging
• Muziekschool
• Muziekvereniging
• Teken- en schilderclubs
• Toneelgroepen
• Zangverenigingen
• Schoolkosten voor sportieve
of culturele activiteiten
• Activiteiten in buurthuizen/
kerken
• Kookles
Deze lijst is niet uitputtend. Als
u andere hobby’s beoefent die
niet op deze lijst staan, dan
kunnen deze ook voor vergoeding in aanmerking komen.
EDUCATIE
• Schoolkosten voor sportieve
of culturele activiteiten
(bijvoorbeeld sportkleding
of een muziekinstrument)

KINDERKLEDING EN
KINDERSCHOENEN
VOLWASSENEN: ALLEEN
SPORTKLEDING EN SPORTSCHOENEN

CULTUREEL
• Museumjaarkaart
• Schouwburg en theater
• Kunstuitleen

ABONNEMENTEN
• Abonnement dagblad
• Abonnement internet

UITGAAN
• Bioscoop
• Concerten
• Grote evenementen op
gebied van sport- en cultuur

SPORT
Alle sportieve activiteiten waar
kosten aan verbonden zijn,
kunnen voor vergoeding in
aanmerking komen.
Voorbeelden zijn:
• Entree zwembad of
meerbadenkaart
• Fitness, sportscholen of
sportverenigingen
• Sportkleding en –artikelen
• Bergrace activiteiten
• Reparatie fiets

LIDMAATSCHAP
• Lidmaatschap bibliotheek
• Lidmaatschap buurt- of
wijkvereniging
• Lidmaatschap ouderenbond
• Lidmaatschap organisatie
allochtonen
• Lidmaatschap ouderenbonden/ organisaties,
waaronder Zonnebloem,
Rode Kruis, Humanitas e.d.

VERVOER
• Losse bus-, regiotaxi- en
treinkaartjes worden niet
vergoed!
• Alleen in combinatie met het
bezoeken van sportieve of
culturele activiteiten (naast
het reisdocument moet ook
een kopie van de toegangskaarten worden overlegd)

Op deze lijst staan voorbeelden. Als u lid bent van een
vereniging of instelling die
een bijdrage levert aan uw
participatie, kunnen de kosten
hiervoor ook gedeclareerd
worden.

