Aanvraagformulier
Sport- en ActiviteitenWijzer 2019

Met een PasWijzer kunt u gebruik maken van de Sport- en ActiviteitenWijzer. U kunt maximaal twee activiteiten
declareren per kalenderjaar. Per activiteit kunt u een bedrag van maximaal € 75,- bij de gemeente indienen. U kunt
bijvoorbeeld uw lidmaatschap bij een sportclub, de scouting, de KBO/PCOB/ANBO of een zang- of toneelvereniging bij
ons indienen.
Voorwaarden
Uw aanvraag moet aan twee voorwaarden voldoen:
1.
De activiteit wordt georganiseerd in verenigingsverband
2.
De lessen worden in groepsver¬band gegeven.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar kunnen in Waalwijk een beroep doen op het Jeugdsportfonds (JSF) en het
Jeugdcultuurfonds (JCF). Als uw kind gebruikt maakt van het JSF en/of het JCF kunt u voor dit kind geen gebruik meer
maken van de Sport- en Activiteitenwijzer.
Aanschaf kleding en/of Materialen
Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van € 45,- voor de aanschaf van kleding en/of materialen.
Deze vergoeding geldt alleen in combinatie met een lidmaatschap van een vereniging.
Hoe werkt het?
U ontvangt de vergoeding op vertoon van een recent bewijs van contributiebetaling. Hiervan dient u een kopie bij dit
aanvraagformulier te voegen.
Naam pashouder:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
Email:
Vereniging:						
Kosten (max. € 75,-):				
Kosten kleding en/of materiaal à € 45,-:

JA / NEE

IBANrekeningnummer*:			

Handtekening**:

* De bijdrage voor kinderen wordt altijd op de rekening van de ouder(s) of verzorger(s) gestort.
** Gaat het om het aanvragen van een bijdrage voor kinderen tot en met 17 jaar, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) een handtekening zetten.

versie 1705209

Ten name van (naam en plaats): 		

Postadres
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Openingstijden balie
Maandag
13.00 tot 17.00 uur
Dinsdag
09.00 tot 13.00 uur
Woensdag
09.00 tot 17.00 uur
Donderdag
09.00 tot 13.00 uur
Vrijdag
Gesloten
Telefoon:
E-mail:
Website:

0416 – 683 456
info@waalwijk.nl
www.waalwijzer.nl

versie 17052019

Team WijZ gemeente Waalwijk
Bezoekadres
Taxandriaweg 6
5141 PA Waalwijk
U vindt de bezoekersingang aan de Winterdijk.

