Sociaal Plein
Werk & Participatie
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

In te vullen door medewerker Sociaal Plein
Aanvraagnummer:
Klantnummer :

Ingekomen d.d.:
Klantmanager:

Ondergetekende verzoekt hierbij om toekenning van de premie van € 250,- voor vrijwilligerswerk over
het kalenderjaar 20__ (a.u.b. invullen)
Naam
Geboortedatum
Cliëntnummer
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer

Ik verklaar hierbij te voldoen aan de volgende voorwaarde voor de premie:
1. U bent 27 jaar of ouder;
2. U hebt direct voorafgaande aan het vrijwilligerswerk 12 maanden aaneengesloten een
bijstandsuitkering ontvangen. Een korte onderbreking van minder dan 3 maanden wordt
niet als onderbreking gezien;
3. Na deze periode hebt u in het kalenderjaar minimaal 156 uur vrijwilligerswerk verricht;
4. Het gaat om vrijwilligerswerk bij een organisatie;
5. Het gaat om vrijwilligerswerk met een maatschappelijk doel;
6. U krijgt hiervoor geen vergoeding, anders dan een reële onkostenvergoeding;
7. Het vrijwilligerswerk geeft geen oneigenlijke concurrentie voor andere bedrijven of
instellingen;
8. U neemt niet de plaats in van een betaalde kracht;
9. Het vrijwilligerswerk belemmert uw arbeidsinschakeling niet;
10. U dient de premie aan te vragen. Bij de aanvraag moet u een verklaring meesturen die
ingevuld en ondertekend is door een vertegenwoordiger van de betreffende organisatie.
Toelichting vrijwilligerswerk
Soort werkzaamheden

Instelling/organisatie
Werktijden per week
Begindatum

Aanvrager verricht ……. uren vrijwilligerswerk per week.
Datum: __-__-___ (Dag-maand-jaar)

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op
de premie. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier en de eventuele
bijbehorende bijlagen strafbaar is. Het onjuist / onvolledig / bewust verkeerd invullen van dit formulier
kan leiden tot afwijzing van het verzoek. Eventueel ten onrechte verstrekte premie wordt teruggevorderd.
Ik machtig hiermee de gemeente om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de
hierbij verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening van
de premie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Plaats ……………………

Datum …………………..

Handtekening aanvrager ……………………………

*N.B.
1. Bij deze aanvraag moet u een formulier ‘Verklaring Vrijwilligerswerk’ meesturen, die ondertekend is
door een vertegenwoordiger van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. Let op: Wanneer u voor
meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht moet u voor iedere organisatie apart een verklaring
invullen.
2. Zorgt u ervoor dat u de aanvraag compleet en correct ingevuld opstuurt. Anders kunnen wij het recht
niet vaststellen. U stuurt de aanvraag naar:
Sociaal Plein
Werk & Participatie
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Sociaal Plein
Werk & Participatie
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Let op: Wanneer u voor meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht moet u voor iedere organisatie
apart een verklaring invullen.
Naam instelling/organisatie
Adres
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mailadres
verklaart hierbij dat;
1.
Naam
Geboortedatum
Cliëntnummer
Adres
Postcode / Woonplaats
voor of namens hen vrijwilligerswerk verricht;
2. het vrijwilligerswerk:
a. geen oneigenlijke concurrentie geeft voor andere bedrijven of instellingen
b. geen plaats inneemt van een betaalde kracht
3. betrokkene voor het vrijwilligerswerk geen vergoeding ontvangt, anders dan een reële
onkostenvergoeding
Toelichting vrijwilligerswerk
Soort werkzaamheden
Werktijden/uren per week
Begindatum
Einddatum (indien van toepassing)

Plaats: …………………………………
Datum: …………………………………

Handtekening:
namens organisatie/instelling: …………………………..

