
DOE MEE 

 

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsniveau? Dan komt u misschien in 

aanmerking voor de regeling Doe Mee! Zo kunt u misschien activiteiten doen waar u geen 

geld genoeg voor hebt. U kunt bijvoorbeeld lid worden van een vereniging, een dagje uit of 

een zwemabonnement nemen. 

Voor elk gezinslid is een bedrag van maximaal € 200,00 per jaar beschikbaar.  

Wat vergoedt Doe Mee? 

De regeling Doe Mee vergoedt, na toekenning, op declaratiebasis de kosten van het lidmaatschap, 
abonnement of kaartje voor sport, recreatie, cultuur of educatie. Voorbeelden zijn:  

 Sport: zwemles, sportschool, sportvereniging; 
 Recreatie: NS-abonnement, pretpark, bioscoop; 
 Cultuur: museumkaart; 
 Educatie: muziekles, bibliotheek, cursussen volksuniversiteit (K&O). 

U hoeft maar één keer per kalenderjaar een aanvraag in te dienen: declareren kunt u het hele jaar door. 

Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand hangt onder andere af van uw 'vermogen', zoals een eigen 
huis, auto of spaargeld. 

Voorwaarden: 

 ja  nee 

Woont u in Katwijk?           

Bent u ouder dan 18 jaar?   

Is uw vermogen lager dan onderstaande bedragen? 
 alleenstaande                                    €   6.020,00 
 alleenstaande ouder/gezin            €  12.040,00 

  

Is uw netto maandinkomen (inclusief heffingskorting en vakantiegeld) lager dan 
onderstaande bedragen?  

 alleenstaande / alleenstaande ouder  € 1.195,87  
 gehuwden                                                  € 1.708,39 

 

  

Heeft u alle vragen met ‘ja’ beantwoord dan heeft u mogelijk recht op de vergoeding. U kunt deze dan aanvragen 
door de achterzijde van dit formulier in te vullen.  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? De Formulierenbrigade helpt u hiermee.  De informatie 

over inloopspreekuren vindt u op de site van www.katwijk.nl. Of bel het Samenlevingsloket op 071-4065020. 

 

 

 



Voor wie vraagt u aan? 

 

 Naam Voorletters BSN Geboortedatum 

Uzelf     
Partner     

Kind 1     
Kind 2     

Kind 3      
Kind 4     

Kind 5     
Kind 6     

Kind 7     
 
Heeft u een uitkering van de gemeente Katwijk? 
� Ja, ga door naar ondertekening van dit formulier. 
� Nee, u moet de volgende stukken bijvoegen: 
 

 Meest recente loon- en/of uitkeringsgegevens; 
 Afschriften of uitdraaien met saldogegevens van alle bank- en spaarrekeningen in uw gezin (ook 

van kinderen jonger dan 18 jaar):  
 van de laatste 3 maanden volledig; 

 Indien van toepassing gegevens over uw vermogen en actuele schulden; 
 Geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventuele partner. 

 
Verklaring en ondertekening 
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Katwijk kan vaststellen of ik recht 
heb op bijzondere bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier 
strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot afwijzing. Ten onrechte 
verstrekte bijzondere bijstand wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, niet of onjuist verstrekken van 
gegevens kan daarnaast leiden tot een boete of tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van de wet moet de 
gemeente de gegevens controleren. Het is bekend dat de gemeente voor dat onderzoek inlichtingen vraagt, 
die nodig zijn voor het vaststellen van het recht op bijzondere bijstand, bij die instanties en personen die op 
grond van de bijstandswet verplicht zijn deze te verstrekken. 
 
Plaats:  Datum:  

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

Naam aanvrager: 

 

BSN: 

Straat/ Woonplaats: 

 

Telefoonnummer: 

 

Bankrekeningnr.: 

 
 


