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Aanvraagformulier Kindpakket 
 

Dit formulier is uitsluitend bestemd voor inwoners van de gemeente De Wolden. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Algemeen: Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en  
de zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Persoonsgegevens aanvrager    Man       Vrouw 
 
 

Naam en voorletters  : ............................................................................................................................................... 

: ............................................................................................................................................... 

:................................................................................................................................................. 

: ............................................................................................................................................... 

: ............................................................................................................................................... 

: ............................................................................................................................................... 

: ............................................................................................................................................... 

 

Straatnaam en huisnummer 
 

Postcode en woonplaats  
 

Geboortedatum   
 

BSN    
 

Telefoonnummer  
 

E-mail    
 

 

2. Persoonsgegevens partner    Man       Vrouw 
 

Naam en voorletters  : ............................................................................................................................................... 

: ............................................................................................................................................... 

: ............................................................................................................................................... 

 

Geboortedatum   
 

BSN    

 

3. Gezinssamenstelling 
 

 alleenstaande ouder       gehuwd/samenwonend  
 

4. Mogelijkheden  

Vul de gegevens van uw kinderen en kruis uw keuze aan. 
  
Naam en voorletters 

 

……………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum  
 

……………………………………………………………………… 

 

 Identiteitsbewijs 

 Reisdocument 

 Smartphone 

 Zwemabonnement in 

 Ruinen  Zuidwolde  De Wijk  
 

 Fietsonderhoud 

 Fiets inclusief onderhoud 

 Kledingcheque 

 Speel-o-theek in  

 Meppel  Zuidwolde  Hoogeveen 
 

Naam en voorletters 

 

……………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum  
 

……………………………………………………………………… 

 

 Identiteitsbewijs 

 Reisdocument 

 Smartphone 

 Zwemabonnement in 

 Ruinen  Zuidwolde  De Wijk  
 

 Fietsonderhoud 

 Fiets inclusief onderhoud 

 Kledingcheque 

 Speel-o-theek in  

 Meppel  Zuidwolde  Hoogeveen 
 

Naam en voorletters 

 

……………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum  
 

……………………………………………………………………… 

 

 Identiteitsbewijs 

 Reisdocument 

 Smartphone 

 Zwemabonnement in 

 Ruinen  Zuidwolde  De Wijk  
 

 Fietsonderhoud 

 Fiets inclusief onderhoud 

 Kledingcheque 

 Speel-o-theek in  

 Meppel  Zuidwolde  Hoogeveen 
 

 

 

Smartphone 

Lever een recent aankoopbewijs of offerte aan bij uw aanvraag.  
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5. Inkomsten 
 

   Ik ontvang een uitkering van de afdeling Inkomensvoorzieningen gemeente De Wolden. 

      Ga verder naar de ondertekening (punt 7). 
  

   Ik ontvang een ander inkomen. Netto-inkomsten per maand zoals: inkomsten uit arbeid, diverse  

      uitkeringen (WW, WAO, WIA, WAJONG, ZW, ANW, pensioen, rente, voorlopige teruggaaf belastingdienst,  
      periodieke bijschrijvingen van derden, partner/kinderalimentatie etc.).  

 
Inkomsten                                                  Van u    Van uw partner 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

            €…………………………………………………       

 

   €…………………………………………………       

   €…………………………………………………       

            €………………………………………………  

€……………………………………………… 

€……………………………………………… 

                     

                     

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt moet u volgende bewijsstukken bijvoegen: 
 

- Gegevens van uw huidige inkomsten, laatste loonstrook en/of (maand-) specificatie van uw uitkering (WW,  
  WAO, WIA, WAJONG, ZW, ANW, heffingskorting, alimentatie, pensioen etc.).  
 

- Bankafschriften van de laatste maand met tenaamstelling, saldo en alle volgnummers van uzelf, uw  

  eventuele inwonende partner en/of uw ten laste komende kinderen tot 18 jaar.  
 

6. Schulden  

a. Heeft u schulden           Nee     Ja 

Zo ja, wat is het totaalbedrag?         €  ……………………………………………………………… 

  

b. Heeft u aflossingsafspraken voor uw schulden?    Nee     Ja 
1 

Zo ja, wat is het totaalbedrag?         €  ……………………………………………………………… 

 
7.  Verklaring en ondertekening 
 

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik/wij zijn ermee bekend 
dat de bijdrage wordt teruggevorderd als de aanvraag is gebaseerd op onjuiste of onvolledig verstrekte informatie. 
Het onjuist of onvolledig invullen kan daarnaast leiden tot een boete. 

 
Ik/wij machtig(en) de afdeling Inkomensvoorzieningen van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 
om de verstrekte informatie zonder verdere toestemming te controleren bij instanties. 

 

 
Plaats ........................................................................... Datum .............................................................................................  
 

 

 
Handtekening aanvrager   Handtekening partner  
 

 

 
........................................................................................  ............................................................................................................  
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente, moet u bij deze aanvraag ook een kopie bijvoegen  

van een geldig paspoort, Europese identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning (de vóór- en achterzijde). 
Alleen een rijbewijs is niet voldoende.  

______________________________________________________________________________ 
 
Inleveren 
Bij de receptie van het gemeentehuis in Zuidwolde of per post: Postbus 20,7920 AA Zuidwolde. 

 
Vragen? 
Dan mag u de gemeente De Wolden altijd bellen op 14 0528 of mailen naar: kindpakket@dewolden.nl 
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