Declaratieformulier 2021
Voor inwoners van de gemeenten Woerden, Montfoort of Oudewater

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Cliëntnummer Ferm Werk
Naam

M/V

M/V

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

2. Deelname aan welzijnsactiviteiten (max. € 215,00 per persoon per jaar)
U mag behalve de kosten van de activiteiten ook bijkomende kosten zoals sportuitrusting of reiskosten
declareren (maar dat hoeft niet).
Let op!
• Uw declaratie kan alleen verwerkt worden als u de activiteit waarvoor u een vergoeding
vraagt concreet omschrijft. Een omschrijving zoals ‘diversen’ is dus niet voldoende.
• Kosten voor een fiets kunnen één keer per 3 jaar worden gedeclareerd. Voor kinderen tot
18 jaar is dat één keer per 2 jaar.

Naam gezinslid
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Geboortedatum

Activiteit

1

Kosten
activiteit

Reiskosten

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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3. Abonnement op een (dag)blad of internet (max. 24,50 per gezin per maand)
Naam blad of leverancier

Kruis de maanden aan waarover u de
kosten declareert

Bedrag per maand

J F M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J F M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J F M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

4. Schoolbijdrage basisonderwijs (max. € 80,00 per kind per jaar)
Let op! Vergoeding schoolbijdrage basisonderwijs wordt betaald op basis van een factuur van
de school. Stuur deze dus mee!
Naam kind

Geboortedatum

Naam school

Soort
bijdrage/activiteit

Bedrag
€
€
€

5. Schoolbijdrage voortgezet onderwijs (max. € 160,00 per kind per jaar)
Naam kind

Geboortedatum

Naam school

Soort
bijdrage/activiteit

Bedrag
€
€
€

6. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren):
• dit gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld,
• ermee bekend te zijn dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot
terugvordering van verstrekte vergoedingen,
• ermee bekend zijn dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en
worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats: ………………………………..

Datum: ……………………………….

Handtekening:

Handtekening partner:

……………………………………………

……………………………………………
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Toelichting
Met dit formulier kunt u kosten declareren die vergoed worden op grond van de Declaratieregeling voor
minima. U kunt kosten declareren van de gezinsleden waarvoor u een toekenning hebt gekregen. Dit
formulier is bedoeld voor kosten gemaakt in 2021 en kunt u indienen tot uiterlijk 31 maart 2022.

Kostensoorten
Welzijnsactiviteiten

Hieronder vallen activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie, educatie, ontspanning,
enzovoort. U kunt dus het lidmaatschap van een vereniging, de kosten van een cursus,
toegangsbewijzen van museum, bioscoop, attractie, evenement of sportwedstrijd declareren. Ook
indirecte kosten (zoals sportuitrusting of reiskosten voor een activiteit) of een fiets komen voor
vergoeding onder de noemer welzijnsactiviteiten in aanmerking. Deze worden gewoon meegeteld bij
het totaal van de vergoedingen; u krijgt dus geen extra vergoeding hiervoor.
Om te zorgen dat de Declaratieregeling wordt gebruikt waarvoor hij is bedoeld, kan een fiets
maar één keer per 3 jaar worden gedeclareerd. Voor kinderen (tot 18 jaar) is dat één keer per 2
jaar.
•

•
•

Invultips
In verband met een goede administratie en eventuele controle achteraf is het belangrijk dat u
de kosten concreet omschrijft. Bijvoorbeeld ‘contributie voetbalvereniging’ of ‘muziekles’.
Omschrijvingen zoals ‘diversen’ worden niet verwerkt. U zult het formulier in dat geval
terugkrijgen en langer moeten wachten op uw vergoeding.
Let op! Inwoners van Montfoort kunnen geen sportactiviteiten en actieve kunstbeoefening
van kinderen declareren. Daarvoor kunnen zij gebruik maken van het Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds.
Vul in deze categorie duidelijk de naam in van het gezinslid voor wie de kosten worden gemaakt.
Op die manier kunnen wij bijhouden hoeveel u voor ieder gezinslid nog kunt declareren in de rest
van het kalenderjaar. U kunt maximaal € 215,00 per gezinslid per jaar declareren.

Abonnement op een (dag)blad of internet

Hieronder vallen de kosten van een abonnement op een dag-, week- of maandblad of van een
internetabonnement. Vul in de eerste kolom de naam in van uw internetprovider of het blad waarop u
bent geabonneerd.
Kruis de maanden aan waarover u deze kosten wilt declareren: J is januari, F is februari enzovoort. Vul
in de laatste kolom de kosten per maand in. Het is dus mogelijk om de eerste zes maanden een
krantenabonnement te declareren en daarna een internetabonnement. De keus is aan u. U kunt
maximaal € 24,50 per gezin per maand declareren. Als u zeker weet dat er geen wijziging komt in uw
abonnement(en), dan kunt u voor een heel jaar declareren. U kunt ook enkele maanden declareren en
later in het jaar nog eens.
Schoolbijdragen

Hieronder vallen kosten die de school van uw kinderen bij u in rekening brengt. Zoals algemene
ouderbijdragen, kosten van schoolreisjes en excursies enzovoort. Vul hier de naam in van het kind
waarvoor de kosten worden gemaakt, de naam en soort van de school en de soort en hoogte van de
kosten. Zo kunnen wij bijhouden hoeveel u nog voor ieder kind kunt declareren in de rest van het
kalenderjaar. U kunt maximaal € 80,00 per kind per jaar declareren voor kinderen op een
basisschool en maximaal € 160,00 voor kinderen in het voortgezet onderwijs.
De schoolbijdragen voor het basisonderwijs zijn in de regel minder dan het maximumbedrag.
Daarom worden deze alleen vergoed als u een bewijs met uw declaratie meestuurt waaruit de
hoogte van de bijdrage blijkt. Het gaat niet om een betalingsbewijs, de factuur (nota of
betalingsverzoek) van de school is voldoende.
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Nu geen bewijsstukken
U hoeft bij dit declaratieformulier geen betalingsbewijzen in te leveren. Zodra u de kosten weet, kunt u
ze declareren. Dit heeft als voordeel dat u de kosten niet hoeft voor te schieten.
Een deel van de declaraties controleren wij achteraf. Als wij uw kosten controleren, dan nemen wij contact
met u op. U moet de kosten die u heeft gedeclareerd dan alsnog aantonen. Zorg dus dat u deze
bewijsstukken bewaart.

Betalingen
Als wij uw declaratieformulier hebben ontvangen en verwerkt, wordt uw vergoeding zo snel mogelijk
overgemaakt. U krijgt gegarandeerd binnen vier weken uw geld, maar bijna altijd veel sneller. Wij sturen
geen berichten van de betalingen.

Meerdere declaraties per jaar
Elke categorie heeft een maximale vergoeding. U hoeft niet meteen het maximale bedrag te declareren.
U kunt in de loop van het jaar meerdere declaratieformulieren inleveren. De kosten van dit jaar kunt u tot
uiterlijk 1 april volgend jaar declareren. U krijgt bericht als wij uw kosten niet meer kunnen vergoeden
omdat de maximale vergoeding is bereikt.

Als u vragen heeft
Kijkt u dan op de website van Ferm Werk www.fermwerk.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00
uur met Ferm Werk op telefoon 0348 497 000.
Inleveren
U kunt dit formulier op de volgende manieren inleveren:
-

Per e-mail naar info@fermwerk.nl
Persoonlijk inleveren bij Ferm Werk, Carrosserieweg 1 te Woerden
Opsturen naar Ferm Werk, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden
Een postzegel is niet nodig

Declareert u schoolbijdragen basisonderwijs (vraag 4)? Denk dan aan een bewijsstuk(ken).
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