
 

 

 

 

 

 

 
Aanvraag (maximaal) € 50,- retour voor jeugdleden 
 

1. Gegevens vereniging  

Naam:  __________________________________________________________________ 

Adres: __________________________________________________________________ 

Plaats: __________________________________________________________________ 

Hoogte te betalen 

contributie __________________________________________________________________ 

 

2. Gegevens jeugdlid  

Voor- en achternaam: ____________________________________________________________ m / v * 

Adres: __________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: __________________________________________________________________ 

Geboortedatum: __________________________________________________________________ 

Burgerservicenummer: __________________________________________________________________ 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

  

3. Gegevens ouder/verzorger  

Voor- en achternaam: ____________________________________________________________ m / v * 

Adres: __________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: __________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________________________________________________________ 

Mobiel nummer: __________________________________________________________________ 

E-mailadres: __________________________________________________________________ 

Rekeningnummer (IBAN): __________________________________________________________________ 

 

4. Hierbij verklaar ik dat het eerdergenoemd jeugdlid recht heeft op een bijdrage van 

maximaal € 50,- omdat: 

 hij/zij minimaal 1 jaar staat ingeschreven bij de onder 1. genoemde (Binnenmaasse) vereniging; 

 hij/zij nog geen lid is van een andere vereniging; 

 een kopie van zijn/haar paspoort/identiteitskaart is toegevoegd;  

 als bewijs van inschrijving de secretaris van de vereniging dit formulier (onder 5) ondertekent; 

 een kopie van de afschrijving van het (jaarlijks) lidmaatschapsgeld is bijgevoegd. 

 

 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld en met de benodigde 
bijlagen e-mailen (gemeente@binnenmaas.nl) of opsturen 

(Gemeente Binnenmaas, Postbus 5455, 3299 ZH Maasdam). 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 078 of gemeente@binnenmaas.nl. 



 

 

 

5. Ondertekening secretaris vereniging 

Naam: __________________________________________________________________ 

Plaats: __________________________________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________ 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

6. Ondertekening ouder/verzorger 

Plaats: __________________________________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________ 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden  

 De aanvang van het lidmaatschap ligt tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2022. 

 Het jeugdlid is op het moment van inschrijving bij de vereniging jonger dan 18 jaar. 

 Het jeugdlid is woonachtig in de gemeente Binnenmaas. 

 Het jeugdlid is geen lid van een andere vereniging. 

 Het jeugdlid sluit voor tenminste één jaar een lidmaatschap af. 

 De betaling van het eerste jaar vindt plaats binnen de proefperiode. 

 Het jeugdlid overlegt aan de gemeente een bewijs van inschrijving én betaling. 

 De vergoeding is éénmalig per persoon.  

 Individuele sporten zoals hardlopen en zwemles zijn uitgesloten. 

 Het nieuwe jeugdlid dient een aanvraag tot vergoeding in met behulp van het formulier op 

www.binnenmaas.nl. 

 De maatregel geldt tot de middelen zijn opgebruikt. 

 Betaling van maximaal € 50,- door de gemeente vindt achteraf (binnen drie maanden) en na controle van 

de aangeleverde gegevens plaats. 

 


