
De gemeente Borne hecht er grote waarde aan dat iedereen mee kan doen, bijvoorbeeld door te sporten, deel te nemen 
aan culturele activiteiten in verenigingsverband of  het bijwonen van een voorstelling. Al deze zaken kosten geld. 
Specifiek voor kinderen zijn soms de kosten voor school, een fiets of  een goede winterjas en schoenen een probleem. 
Voor inwoners van Borne met een laag inkomen kan de gemeente een bijdrage in deze kosten leveren. 

Kindpakket

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. De bijdrage is 
bedoeld voor zaken als ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Voor schoolgaande 
kinderen van 4 tot en met 11 jaar is het bedrag € 150 per kind per subsidiejaar. Voor kinderen van 
12 tot en met 17 jaar is het bedrag € 200 per kind per subsidiejaar. Wij betalen de schoolkosten in 
augustus automatisch uit aan ouders met een maandelijkse bijstandsuitkering van de gemeente. 

1.  Schoolkosten

U kunt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste twee jaar een bijdrage in de kosten van 
een fiets krijgen voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar. De bijdrage is € 100 voor kinderen van 8 tot 
en met 10 jaar. De bijdrage is € 165 voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar.  

2. Fiets 

Heeft u schoolgaande kinderen. En geen computer/laptop of  één die ouder is dan 5 jaar. Vraag er dan 
één aan. We verstrekken één computer/laptop per gezin, eenmaal in de 5 jaar.

6.  Computer/
    laptop

U kunt voor alle tot het gezin behorende kinderen tot en met 17 jaar een bijdrage krijgen in de kosten 
van een vakantieweek of  vakantieactiviteit in Nederland. De bijdrage bedraagt 50% van de kosten tot 
een maximum van € 100 per kind per subsidiejaar. 

7. Vakantie-
    activiteit

Heeft uw kind geen legitimatiebewijs? Of  verloopt het legitimatiebewijs binnen twee maanden? Uw kind kan dan 
eenmaal in de vijf  jaar een identiteitskaart (geen paspoort) krijgen. Ouders met een maandelijkse uitkering van 
de gemeente kunnen met de toekenningsbrief  van de kledingbon een identiteitskaart voor kinderen aanvragen.

5. Identiteitskaart

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor zwemlessen aanvragen. De bijdrage is 
bestemd voor de kosten van zwemlessen, het inschrijfgeld en de kosten voor twee examens in het 
zwembad Laco ’t Wooldrik in Borne. De bijdrage wordt eenmalig verstrekt en gaat niet samen met een 
bijdrage van het Jeugdfonds Sport- en Cultuur in hetzelfde subsidiejaar.

4. Zwemlessen

U kunt een bijdrage krijgen voor de kosten van het bijwonen van voorstellingen van culturele 
instellingen in Nederland. De bijdrage bedraagt 50% van de entreekosten van maximaal 5 
voorstellingen per persoon per subsidiejaar dit geldt voor alle tot het gezin behorende personen.

2. Voorstellingen

U kunt een bijdrage van het activiteitenfonds krijgen voor de kosten van deelname aan sportieve, culturele, 
educatieve en maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld voor de contributie van de sportvereniging, 
verplichte sportkleding* of  voor de cursuskosten bij de Bijenkorf. U kunt maximaal € 225 per persoon per 
subsidiejaar ontvangen. *Bij een abonnement of  meerbezoekenkaart van Laco ’t Wooldrik krijgt u geen 
vergoeding voor sportkleding. Let op: Uw kind kan een bijdrage krijgen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

1. Activiteitenfonds

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen eenmaal per schooljaar een kledingbon krijgen van € 100 voor 
kleding en schoenen. Wij verstrekken de kledingbon in september automatisch aan ouders met een 
maandelijkse bijstandsuitkering van de gemeente.

3. Kledingbon 

Bijdragen voor volwassenen

Regelingen Sociaal Fonds Borne



Voorwaarden 
Om voor de bijdragen in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. u woont in Borne;
2. u bent 18 jaar of  ouder; 
3.  het inkomen (netto maandinkomen zonder vakantiegeld) van u en uw eventuele partner is lager dan de bedragen die in de tabel staan;
4. u moet aantonen dat u de kosten maakt (bij vakantie-activiteiten, activiteitenfonds en voorstellingen); 
5. u bent geen student; (als student kunt u wel voor uw kind(eren) het Kindpakket aanvragen);

Maximum netto maandinkomen zonder 
vakantiegeld per 1-7-2022

Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd Ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.257 € 1.398

Echtpaar/samenwonend € 1.795 € 1.893
  

1. Persoonlijke gegevens:

Aanvrager Eventuele partner

Achternaam en voorletter(s):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Betaalrekeningnummer (IBAN):
Geef  aan op welk betaalrekening-

nummer u de bijdragen wilt ontvangen

Wat u moet weten 
U kunt meerdere bijdragen in één keer aanvragen. Ook voor uw 
partner en kinderen tot en met 17 jaar kunt u bijdragen aanvragen. 
De bijdragen kennen allemaal een maximum. 
Het nieuwe subsidiejaar begint op 1 augustus van elk kalenderjaar. 
U kunt ieder jaar opnieuw aanvragen. Een bijdrage voor een 
sportieve of  culturele activiteit voor uw kind zit niet in het 
kindpakket. Hiervoor kunt u terecht bij het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur. Als u de verstrekte bijdrage niet gebruikt waarvoor 
het bedoeld is, verkoopt of  te koop aanbiedt vorderen wij de 
verstrekte bijdrage(n) terug op basis van artikel 6 203 Burgerlijk 
Wetboek.

Andere regelingen
Bijdragen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Voor kinderen tot en met 17 jaar die willen sporten of  muziek- 
of  dansles of  een creatieve cursus willen volgen, betaalt het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur mee aan de kosten. De maximale 
bijdrage voor sportieve activiteiten is € 300 per kind per 
schooljaar. De maximale bijdrage voor culturele activiteiten is 
€ 450 per kind per schooljaar. Het Jeugdfonds betaalt de 
contributie of  het lesgeld rechtstreeks aan de (sport)vereniging 
of  culturele instelling. De bijdrage vanuit het Jeugdfonds kunt u 
aanvragen via www.borne.nl (zoek op Jeugdfonds) en inleveren 
bij BorneSport via bornesport@borne.nl. De medewerkers van 
BorneSport zijn intermediair en dienen de aanvraag voor u in. 

Collectieve zorgverzekering 
Met een laag inkomen kunt u gebruik maken van de collectieve 
zorgverzekering bij Menzis. 
Kijk hiervoor op de website www.gezondverzekerd.nl 

Individuele Inkomenstoeslag
Hebt u drie jaar onafgebroken een inkomen dat gelijk is aan de 
bijstand, dan kunt u de Individuele Inkomenstoeslag aanvragen. 

Overig
Meer informatie over alle Bornse regelingen voor een laag 
inkomen vindt u op www.borne.nl, onder inwoners/werk en 
inkomen of  op berekenuwrechtplus.nl.

Aanvragen
Het aanvraagformulier Sociaal Fonds is af  te halen in het Sociaal 
Hus (bij binnenkomst links in het gemeentehuis in Borne) en te 
downloaden via www.borne.nl/sociaal-fonds.
Het ingevulde aanvraagformulier met bewijsstukken kunt u bij 
het Sociaal Hus in Borne inleveren of  in de brievenbus van het 
stadhuis aan de Burg. van der Dussenplein 1 in Hengelo. 
U kunt het ook opsturen naar de gemeente Hengelo, 
Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo.
Een postzegel is niet nodig.

Hulp en informatie
Twijfelt u of  u voor een bijdrage in aanmerking komt? Hebt u 
vragen over de regeling? Voor informatie kunt u kunt u terecht in 
het Sociaal Hus in Borne (aan het Rheineplein, bij binnenkomst 
in het gemeentehuis links). Ook kan via de mail contact worden 
opgenomen met het Sociaal Hus via sociaalhus@borne.nl. 
Telefonisch is het Sociaal Hus elke werkdag te bereiken van 9.00 
tot 17.00 uur via 074-2658 590.



Ontvangt u maandelijks een bijstandsuitkering van Werk en Inkomen?   
 Ja, begin bij vraag 3        Nee, begin bij vraag 2

2. Hoe hoog is uw netto gezinsinkomen:

Aanvrager Krijgt u dit bedrag per week, 
per 4 weken of  per maand? Partner Krijgt u dit bedrag per week, per 

4 weken of  per maand?
Inkomen uit loondienst of  

als zelfstandige
Uitkering: AOW/WW/ WAO/

WIA/WGA enz. (geen bijstand)

Kinder-/partneralimentatie

Pensioen

Overige inkomsten

Heffingskortingen *
* Heffingskortingen zijn kortingen op de loonbelasting die de Belastingdienst uitbetaalt. 

3. Bijdragen die u voor uw kinderen kunt aanvragen:

Voor elk kind moet u de gevraagde gegevens apart invullen.

3A. Bijdrage voor:   schoolkosten, kledingbonnen    identiteitskaart    

Naam en voorletter(s): Geboortedatum:

 3B. Bijdrage voor zwemlessen tot en met 17 jaar (de gemeente betaalt dit aan het zwembad Laco ‘t Wooldrik)
Naam en voorletter(s): Geboortedatum:

 3C. Bijdrage voor een fiets voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar
Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Meisjesfiets of  jongensfiets:

1. Persoonlijke gegevens:

Aanvrager Eventuele partner

Achternaam en voorletter(s):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Betaalrekeningnummer (IBAN):
Geef  aan op welk betaalrekening-

nummer u de bijdragen wilt ontvangen

Aanvraagformulier: Sociaal fonds Borne



 3D. Computer of  Laptop
 U kunt maximaal eenmaal in de 5 jaar een computer/laptop per gezin krijgen. 

Ik wil voor mijn schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar een  computer of    laptop aanvragen.
 Ik verklaar dat er geen computer/laptop jonger dan 5 jaar in huis is.  

 3E. Bijdrage voor een vakantieactiviteit voor kinderen tot en met 17 jaar  
Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Omschrijving vakantieactiviteit: Kosten:

4. Bijdragen die u voor uzelf  en/of  uw partner kunt aanvragen:

Voor elke persoon moet u de gevraagde gegevens apart invullen.

 4A. Bijdrage voor sportieve, culturele, educatieve of  maatschappelijke activiteiten
Bijvoorbeeld: lidmaatschap sportvereniging/sportschool, verplichte sportkleding, abonnement/meerbezoekenkaart Laco ‘t Wooldrik, cursuskosten bij de Bijenkorf.
Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Naam activiteit: Startdatum 

lidmaatschap:
Kosten 
(per maand):

 4B. Voorstellingen voor alle tot het gezin behorende personen 
Naam en voorletter(s): Geboortedatum: Omschrijving voorstelling: Kosten:

5. Lever van uzelf  (en uw partner) de volgende gegevens in: Opsturen

1. Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. 
2.  Betaalbewijs/betaalbewijzen van de gemaakte kosten. En een inschrijf-

bewijs of  ticket. Dit geldt alleen als u bijdrage voor een activiteit en/of  
voorstellingen aanvraagt.

3.  Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart/paspoort of  
verblijfs-vergunning). Schrijf  op de kopie de woorden ‘kopie gemeente’ en de 
datum. Zo voorkomt u identiteitsfraude.

4.  Bewijs van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand. 
Bijvoorbeeld een loonstrook of  specificatie. 

Stuur de gegevens naar: 
Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 
7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. 

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan hoeft 
u alleen het aanvraagformulier en eventueel 
bewijsstukken van de gemaakte kosten in te 
leveren.

 

6. Ondertekening en akkoordverklaring aanvraag:

U als aanvrager, en uw partner verklaren:
•  Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het verboden is onwaarheden in te vullen of  informatie achter te houden.
• Ik weet dat de gemeente de gegevens controleert en ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens;
•  Ik geef  de gemeente toestemming om bij andere organisatie(s) informatie op te vragen. Dit is nodig om te kijken of  ik recht heb 

op een bijdrage.
• Ik geef  toestemming gegevens te verstrekken aan deelnemende organisaties als dat nodig is voor de uitvoering.

U leest op www.borne.nl onder privacyverklaring hoe de gemeente met uw gegevens omgaat. 

Plaats: Datum:
Handtekening aanvrager: Handtekening partner:

7. Wanneer krijgt u bericht:

We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. Levert u niet alle gegevens in? Dan kan de afhandeling langer duren. 


