Declaratieformulier Doe-budget
Gegevens van aanvrager:
Naam
Adres
Postcode
Geldbedrag voor culturele, sportieve, educatieve en sociale activiteiten



Het Doe-budget is een geldbedrag dat bedoeld is voor inwoners van 18 jaar en ouder met een laag
inkomen. Met dit geld kunt u meedoen aan culturele, sportieve, educatieve en sociale activiteiten
U heeft een brief (een beschikking) van de gemeente ontvangen waarin staat hoeveel geld u hiervoor
van de gemeente kunt krijgen

Geld terugvragen van de gemeente (declareren)






U koopt of betaalt iets eerst zelf en daarna vraagt u het bedrag terug via dit declaratieformulier
U kunt het bedrag terugvragen (declareren) als het geld dat u heeft uitgegeven valt onder cultuur,
sport, educatief, sociaal of open. Op de achterkant van dit formulier leest u wat precies waaronder
valt
U kunt geld terugvragen tot maximaal het bedrag dat in de brief staat die u ontvangen heeft
Wij proberen om u het geld binnen een week terug te betalen

Documenten die u meestuurt


Kopie bankafschrift, kassabon of originele nota

Ik wil graag kosten van culturele, sportieve, school of sociale activiteiten of een besteding vanuit de categorie
open declareren.

Omschrijving kosten:
Cultuur;

€
€
€

Sport;

€
€
€

Educatief;

€
€
€

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij het inloopspreekuur ‘administratie voor elkaar’ iedere donderdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 10. Bussum, iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de SCAN,
Majoor Kampstraat 3, Naarden. Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Kazerne, Kazernestraat 10, Muiden.

Sociaal;

€
€
€

Open;

€
€
€

Handtekening

Handtekening

Aanvrager

Partner

U kunt uw declaratie in de brievenbus doen bij Brinklaan 35 in Bussum of sturen naar:
Gemeente Gooise Meren
T.a.v. Uitvoeringsdienst Sociaal Domein
Postbus 6000
1400 HA Bussum
Welke kosten vallen onder cultuur, sport, educatief en open?
Cultuur









Bioscoop
Theater
Concerten
Musea (museumjaarkaart)
Bibliotheek
Evenementen
Pretparken
Dierenparken

Sport




Lidmaatschap
Sportkleding
Sportschoenen

Educatief




Cursussen
Cursusbenodigdheden
Schoolkosten, bijvoorbeeld schoolboeken, schoolgeld, schoolreisjes, ouderbijdrage

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij het inloopspreekuur ‘administratie voor elkaar’ iedere donderdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 10. Bussum, iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de SCAN,
Majoor Kampstraat 3, Naarden. Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Kazerne, Kazernestraat 10, Muiden.

Sociaal



Telefoon
Computer

Open




Reiskosten naar evenementen, cursussen en scholing
Het kopen van een fiets of reparaties van een fiets
Kosten die niet onder cultuur, sport of educatief vallen, maar wel te maken hebben met meedoen aan
de samenleving, bijvoorbeeld een fototoestel. Neem eerst contact op met de gemeente om te vragen
of uw activiteit of aankoop binnen het budget past

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij het inloopspreekuur ‘administratie voor elkaar’ iedere donderdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 10. Bussum, iedere donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de SCAN,
Majoor Kampstraat 3, Naarden. Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Kazerne, Kazernestraat 10, Muiden.

