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AANVRAAGFORMULIER SPORT- EN CULTUURVOUCHER 

VOOR KINDEREN 2022 
  
De gemeente Asten kent de sport- en cultuurvoucher voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 
Deze voucher kan worden ingeleverd bij een van de aangesloten verenigingen (zie blz. 4), die dan 
vervolgens de contributie kan declareren bij de Peelgemeenten. Per jaar wordt een maximum bedrag 
van € 200,00 vergoed. 
Indien u in aanmerking wenst te komen voor deze vergoeding, dient u dit formulier volledig ingevuld, 
voorzien van de gevraagde bewijsstukken en ondertekend vóór 1 januari 2023 ter beoordeling op te 
sturen naar:   

Minimaregelingen Peelgemeenten, Antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne of mailen naar: 

mp@peelgemeenten.nl 

Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters:        

(voeg kopie geldig legitimatie bij als er sprake is van een 1e aanvraag voor deze regeling)  

Adres:          _______   

Postcode:        Woonplaats:        

Geboortedatum:    

BSN: _____________   

Tel.nr.:      

E-mail: _________________________ 

Gegevens partner (indien van toepassing) 

Naam en voorletters:        

(voeg kopie geldig legitimatie bij als er sprake is van een 1e aanvraag voor deze regeling)  

Adres:            _____ 

Postcode:        Woonplaats:        

Geboortedatum:    

BSN: _____________   

1. Staat u en/of uw partner onder bewind?    □ Ja  □ Nee 

Zo ja, wie (u/en of uw partner): _______________________________________ 

Naam, adres en telefoonnummer bewindvoerder: _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

2. Ontvangt u een (aanvullende) bijstandsuitkering voor levensonderhoud op grond van de 
Participatiewet via Senzer?  

□ Ja. U kunt vraag 3 t/m 7 overslaan en direct doorgaan naar de ondertekening.  
U dient dit formulier te voorzien van datum, plaats en handtekening. Daarnaast dient u bijlage 1 in 
te vullen. 

□ Nee, ga verder met vraag 2.  
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3. Wonen er op uw adres nog andere personen (dan u, uw eventuele partner en uw 
minderjarige kinderen)? (bijv. meerderjarige kinderen, kamerhuurder, kostganger, broer, zus, etc.)  

Naam en voorletters    Geb.datum   Relatie (bijv. Huurder, broer) Inkomsten per maand 

                   

                   

 

4. Actuele netto inkomstengegevens*) aanvrager:  

Loon, pensioen, uitkering, alimentatie en dergelijke    per  per 4  per 
         week weken maand 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

Voeg kopie bij van het inkomen van de meest recente maand van 2022 

5. Actuele netto inkomstengegevens*) partner: (indien van toepassing) 

Loon, pensioen, uitkering, alimentatie en dergelijke     per  per 4  per 
         week weken maand 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

       €   □ □ □ 

Voeg kopie bij van het inkomen van de meest recente maand van 2022 

 

6. Algemene heffingskorting minst-verdienende partner Belastingdienst: (indien van toepassing) 

Het totaal wat uw partner ontvangt van de Belastingdienst 

Netto bedrag(en) €   □ bedrag ineens 

   €   □ bedrag per maand 

Voeg een kopie bij van de voor- én achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst. 

 

7. Bepaling van het vermogen*) 

A. De bank-/girorekeningen, spaargelden van u, uw partner en uw minderjarige kinderen 

IBAN/rekeningnummer      Ten name van       Saldo 

                                          ___ 

                            ___________  

                            ___________  

                            ___________  

Voeg kopie bij van de bankafschriften van de meest recente, volledige maand van 2022, waarop uw 
naam, IBAN én saldo zichtbaar is.  
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B. Overzicht van de eventuele schulden van u en uw partner: 

 

Schuldeiser  Schuld Maandelijkse aflossing 
 

_________________________________ € ____________ € ________________ 
 
_________________________________ € ____________ € ________________ 
 
_________________________________ € ____________ € ________________ 
 
_________________________________ € ____________ € ________________ 

 
Totaalbedrag van de schulden  € ____________ 

Voeg van alle schulden een bewijsstuk (kopie) bij.  

 

U verklaart: 

- dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

- ermee bekend te zijn dat een ten onrechte verstrekte bijdrage wordt teruggevorderd; 

- ermee in te stemmen dat Peelgemeenten bij andere instellingen of personen inlichtingen 

vraagt, die voor het vaststellen van het recht op de bijdrage nodig zijn.  

 

Plaats:        Datum:      

 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner:  

 

           

 

 
 

 

 

Inkomen én vermogen mogen niet hoger zijn dan het geldende grensbedrag, zoals hieronder:

*) Inkomen

Het totale inkomen van u en uw eventuele partner inclusief de algemene heffingskorting minstverdienende partner van de Belastingdienst 

(vraag 5) mag niet meer bedragen dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantiegeld per maand.

Indien het inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, is er géén recht op een bijdrage.

100% excl. VT 110% excl. VT

Alleenstaand 1.046,73€          1.151,40€          

Alleenstaande ouder 1.345,80€          1.480,38€          

Gehuwd / samenwonend 1.495,33€          1.644,86€          

Alleenstaand 1.164,39€          1.280,83€          

Gehuwd 1.577,34€          1.735,07€          

Alleenstaande of alleenstaande ouder 363,75€             400,12€             

Gehuwden 590,11€             649,12€             

*) Vermogen

Een gedeelte van het vermogen wordt op grond van de Participatiewet buiten beschouwing gelaten. De vrijlatingen bedragen in 2022:

- voor alleenstaanden 6.505,00€          

- voor éénoudergezinnen en gehuwden/samenwonenden 13.010,00€        

Indien het vermogen hoger is dan deze vrijlating, is er géén recht op een bijdrage.

Normen per 1 juli 2022 exclusief vakantiegeld
Bijstandsnorm

Verblijf in een WLZ-instelling (verblijf langdurige zorg) inclusief verhoging zorgverzekering

Pensioengerechtigden

Van 21 jaar  tot pensioengerechtigde leeftijd
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BIJLAGE 1: KINDEREN WAARVOOR DE SPORT- EN CULTUURVOUCHER WORDT 
AANGEVRAAGD 

 

Burgerservice nummer (BSN): ________________________________ 

Naam aanvrager:  ________________________________ 

 

De bijdrage wordt aangevraagd voor onderstaande kinderen (alleen mogelijk voor kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 18 jaar): 

 

1. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

2. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

3. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

4. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 

5. Naam (inclusief voorletters)          

Geboortedatum        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lijst met verenigingen waarvoor de sport- en cultuurvoucher gebruikt kan worden (gesubsidieerde 
en/of gefaciliteerde verenigingen gemeente Asten) 

 
Atletiekvereniging ’t Jaspersport  
Dance Studio Geleijns-4LDC  
Handbalvereniging Niobe  
Harmonie Sint Antonius 

Harmonie Sint Cecilia  
Hockeyvereniging HCAS  

IVN Asten-Someren  
Jeugdwerk Jong Nederland Asten  
Jongerenzanggroep Nota Feliz  
Judoschool Asten-Someren  
KansPlus Asten-Someren  
Korfbalvereniging DOS  
Korfbalvereniging Klimop  
Korfbalvereniging Olympia  

Muziekvereniging Jong Nederland  
Muziekvereniging Sancta Maria  
Scouting Asten  
Sportvereniging ONDO  
Tae-Kwondovereniging Soo-Bak-Gi  
Tafeltennisvereniging ATTV ‘71  

Tennisvereniging De Meijvink  
Tennisvereniging ’t Root  
TKD Tigers   
Toneelvereniging Onderling Kunstgenot  
Turnvereniging de Molenwiek  
Voetbalvereniging NWC  
Voetbalvereniging Olympia Boys  
Zwemvereniging de Punderman  

 

 


