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Aanvraagformulier MEEDOEN  
    Gemeente Noordoostpolder 
 
 
 
 

1 JA, ik wil graag meedoen met MEEDOEN  
 

2 Persoonsgegevens 
 Aanvrager Partner (indien van toepassing) 
Voorletters     
Achternaam     
Geslacht 0 Mannelijk  0 Vrouwelijk  0 Mannelijk  0 Vrouwelijk  
Geboortedatum     
BSN     
Straatnaam + nr.   
Postcode   
Woonplaats   
Telefoonnummer   
E-mailadres   
Rekeningnummer     
Nationaliteit 0 Nederlands      0 Niet Nederlands  0 Nederlands      0 Niet Nederlands  
Soort verblijfs-
document 

    

Geldig tot     
Let op: Denk aan het bijvoegen van een kopie van geldige identiteitsbewijzen en/of 

verblijfsdocument(en) indien de gemeente dit nog niet in het bezit heeft.  
 
 

3 Inkomensgegevens (wat is het inkomen van uw huishouden?) 

 Aanvrager  Partner (indien van toepassing)  

Ontvangt u een 
uitkering van de 
gemeente? 

0 Ja 
 
0 Nee 

 0 Ja 
 
0 Nee 

 

Netto inkomen  
€___________ per _____________ 

  
€___________ per ____________ 

 

Netto uitkering  
€___________ per ______________ 

  
€___________ per ____________ 

 

Teruggave 
belasting 

 
€ ___________ per _____________ 

  
€ __________ per _____________ 

 

Let op: 

Denk aan het bijvoegen van kopieën van uw laatste loonstro(o)k(en) of uitkeringsoverzicht(en). 

Voeg ook het overzicht van de belastingdienst bij met uw heffingskortingen. 

Wanneer de gemeente dit al eerder van u heeft ontvangen, hoeft u dit niet nogmaals in te leveren.  
 
 

4 Verklaring en ondertekening 
Ik geef de gemeente Noordoostpolder toestemming om de verstrekte gegevens te controleren bij de 

betreffende instanties en om gegevens op te nemen in een persoonsregistratrie. Daarnaast verklaar ik 

alle vragen te hebben begrepen en naar waarheid en volledig te hebben beantwoord. 

 

 Aanvrager Partner (indien van toepassing) 

Plaats & Datum     

 

Handtekening 

 
 

   

In te vullen door gemeente: 
 
Cliëntnr: ____________________  

Werkprocesnr: _______________  

Dossiernr:  __________________  

 
Datum melding: ______________  
 
Datum ontvangst: ____________  

 



Let op! U kunt per kalenderjaar gebruik maken van 1 regeling per persoon. Ouders kunnen ook voor hun minderjarige kinderen  
aanvragen. 

 

5 Welke MEEDOEN – Activiteiten vraagt u aan?  
(aankruisen wat van toepassing is)  
 

0 MEEDOEN-BON – Jongeren 
 
 A Heeft u inwonende kinderen tussen 4 en 18 jaar? (die op uw adres ingeschreven staan) 
  0 Nee   0  Ja 
  

 B Voor welke inwonende kinderen wilt u een MEEDOEN-bon aanvragen? 
Naam Geboortedatum 
  
  
  
  

Let op: 

Wanneer u een inkomen heeft van > 110% van de bijstandsnorm en u heeft een wettelijke, dan 

wel minnelijke schuldenregeling dan kunt u ook in aanmerking komen voor Meedoen Jongeren. 

Hiervoor dient u een bewijsstuk in te leveren. 
 
 

0 MEEDOEN - Senioren 
  
 A Bent u of uw partner 65 jaar of ouder? 
  0 Ja  0 Nee 
 
 B Welke gezinsleden willen een MEEDOEN-bon aanvragen? 

Naam Geboortedatum 
  
  

 
 

0 MEEDOEN - Chronisch zieken & Gehandicapten (CZG) 
 

U wordt als chronisch ziek of gehandicapt aangemerkt als u en/of een van uw medeaanvragers 
beschikt over: 
- een maatwerkvoorziening Wmo of 
-  een gehandicaptenparkeerkaart of  
-  een indicatie heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of 
-  bijzondere bijstand ontvangt voor huishoudelijke hulp of 
-  een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijv. WAO of WIA) ontvangt op basis van 80–100% 
arbeidsongeschiktheid of 
-  tot de pensioengerechtigde leeftijd een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen op      
basis van 80 – 100% arbeidsongeschiktheid of 
-  een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet ontvangt en om medische redenen bent 
ontheven van de arbeidsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 PW. 
 
én u daarvan een bewijsstuk meestuurt. Indien de gemeente het bewijsstuk al van u heeft 
ontvangen, hoeft u dit niet nogmaals mee te sturen. 

   
  A   Bent u of is een van uw gezinsleden chronisch ziek of gehandicapt? 

0 Ja   0 Nee 
    

  B   Voor wie wordt een CZG-toelage aangevraagd? 
Naam Geboortedatum 
  
  



 

 

 

----------------MEEDOEN BESLISSING - IN TE VULLEN DOOR GEMEENTE------------------ 

 
  Aanvrager komt op grond van aanvraag en verificatie wel/niet in aanmerking voor: 

     

 Soort Aantal Vergoeding p.p. Toekenning 

0 
MEEDOEN-BON - Jongeren  Bon t.w.v. max. 

€ 150,- 
    € 

0 MEEDOEN - Senioren  € 100,-     € 
0 MEEDOEN - CZG  € 250,-     € 

  

Totaal 

 

     

 Naam Datum Paraaf Opmerkingen 

Consulent     

Administratie     

Toelichting  
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