
 

 

 
 
 
 
 

 
Aanvraagformulier Decemberactie 2021 
 

Met onderstaande vragen kijken we of u in aanmerking komt voor de Decemberactie 2021 van de 
gemeente Medemblik. Wij verzoeken u om het formulier duidelijk en volledig in te vullen, alleen zo kunnen 
wij bepalen of u (ook) in 2021 in aanmerking komt voor de Decemberactie. Daarnaast verzoeken wij u om het 
formulier in BLOKLETTERS in te vullen.  
 
Let op! Deze actie is alleen bestemd voor kinderen t/m 17 jaar die woonachtig én ingeschreven zijn in de 
gemeente Medemblik. De aanvraag over 2021 moet uiterlijk op 31 december 2021 bij ons binnen zijn. 
Aanvragen die na deze datum bij ons binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Graag aankruisen 
wat van toepassing is. 

 
1. Krijgt u ondersteuning van één of meerdere van onderstaande instanties? 
( … ) Bijzondere bijstand (en/of kindregelingen) van de gemeente Medemblik 
( … ) De Voedselbank Westfiesland 
( … ) Jeugdsportfonds 
( … ) Kledingbank Medemblik 
( … ) Stichting Leergeld Westfriesland  
( … ) Werksaam Westfriesland 
( … ) Nee  
( … ) Anders  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Maakt u op dit moment gebruik van schuldhulpverlening via de gemeente Medemblik of zit u in 

een schuldregeling/WSNP via de Kredietbank? 
( … ) Ja, ga door naar vraag 2b 
( … ) Nee, ga door naar vraag 3 
 
 
2b.  Vul hier de naam van uw contactpersoon (schuldhulpverlener) in:  (Ga door naar vraag 6) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.  U bent een:  
( … ) Alleenstaande ouder, ga door naar vraag 4 
( … ) Echtpaar/samenwonende, ga door naar vraag 4a 
 
 
4.  Is uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag) meer dan € 1.294,53 per maand?  
( … ) Ja, u komt op basis van uw inkomen helaas niet in aanmerking voor de Decemberactie.  

 Heeft u hierover vragen of wilt u contact met een medewerker? Stuur dan een e-mail naar: 
decemberactie@medemblik.nl  

( … ) Nee, ga door naar vraag vraag 5 
 
 
4a.  Is uw netto inkomen (inclusief vakantietoeslag) meer dan € 1.849,20 per maand? * 
( … ) Ja, u komt op basis van uw inkomen helaas niet in aanmerking voor de Decemberactie.  

 Heeft u hierover vragen of wilt u contact met een medewerker? Stuur dan een e-mail naar: 
decemberactie@medemblik.nl 

( … ) Nee, ga door naar vraag 5 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.  Is uw vermogen* meer dan € 12.590,00?  
( … ) Ja, u komt op basis van uw vermogen helaas niet in aanmerking voor de Decemberactie.  

 Heeft u hierover vragen of wilt u contact met een medewerker? Stuur dan een e-mail naar: 
decemberactie@medemblik.nl 

( … ) Nee, ga door naar vraag 6 
 
* Onder vermogen wordt verstaan: het banksaldo van alle in bezit zijnde rekeningen (ook van minderjarige 
kinderen), waardepapieren, auto, caravan, etc. 

 
6.  Contactgegevens ouder/verzorger 

 
Burgerservicenummer         ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres            ….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode en Woonplaats     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7.  Als u op de hoogte gehouden wilt worden van eventuele vergelijkbare (toekomstige) acties kunt u
 hieronder uw e-mailadres invullen. 

 
E-mailadres        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8.  Gegevens kind(eren) 

LET OP: alleen kinderen tot en met 17 jaar komen in aanmerking.  

 

8a.  Voor welk kind wilt u in aanmerking komen voor de decemberactie? 

 
Kind 1 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kind 2 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kind 3 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kind 4 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 

 

Kind 5 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kind 6 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kind 7 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kind 8 
Volledige naam                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum        ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8.b Toelichting: 

Heeft u nog vragen/opmerkingen en/of aanvullende informatie? Dan kunt u dit hieronder invullen. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
De gemeente kan over dit formulier contact met u opnemen. 
 
 
9. Naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: ………………………………………………………………………                    
 
 
Handtekening: 
 
         
…………………………………………………………………………………                      
 
 
10. U kunt dit ingevulde formulier (zonder postzegel) opsturen naar: 
 
Gemeente Medemblik  
Antwoordnummer 68719 
1687 ZC Wognum 
 
 

 
Let op! De gemeente controleert de aanvragen voor de decemberactie. Indien de aanvraag wordt gebaseerd 

op bewust onjuist verstrekte gegevens wordt ontvangt u geen pakket vanuit de Decemberactie. Op onze 
website (www.medemblik.nl/privacyverklaring) leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

Hier leest u ook hoe u uw privacyrechten kan inroepen.  
Dit aanvraagformulier kan maximaal 10 jaar worden bewaard. 

http://www.medemblik.nl/privacy

