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Aanmeldformulier Sport- en Cultuurregeling 2022 

Gemeente Teylingen voor personen vanaf 18 jaar 

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage krijgen via het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur:  

Kijk hiervoor op de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/ 

Aanvrager: 

 
Voornaam  : ………………………………………   

Voorletters  : ……………………………………… 

Tussenvoegsel : ……………………………………… 

Achternaam  : ………………………………………  

Meisjesnaam  : ……………………………………… 

Aanhef  : ……………………………………… 

Geboortedatum : ………………………………………  

Adres   : ……………………………………… 

Postcode  : ……………………………………… 

Woonplaats  : ……………………………………… 

Telefoonnummer : ……………………………………… 

Organisatie: 

Naam   : ……………………………………… 

Adres   : ……………………………………… 

Plaats   : ……………………………………… 

E-mail   : ……………………………………… 

Contactpersoon    : ……………………………………… 

Telefoonnummer :………………………………………. 

Bankrekening : ……………………………………… 

Contributie  :………………………………………. 



 Ik verklaar hierbij dat mijn netto-inkomen niet hoger is dan het, voor de regeling, 

maximum toegestane bedrag  in mijn situatie (zie onderstaande tabel). 

Maximaal maandelijks netto inkomen (leeftijd: 18-pensioengerechtigd)  

 Alleenstaande  € 1.348,26 

 Echtpaar/gezin € 1.926,08 

Maximaal maandelijks netto inkomen (leeftijd: vanaf pensioengerechtigd) 

 Alleenstaande  € 1.498,13 

 Echtpaar/gezin € 2.028,53 

 

Opslaan en gebruik van uw persoonsgegevens 

Om u goed van dienst te zijn met de sport- en cultuurregeling is het nodig dat Welzijn 

Teylingen uw persoonsgegevens opslaat en gebruikt. Wij bewaren uw 

persoonsgegevens tot 3 jaar na de laatste keer dat u gebruik heeft gemaakt van 

onze diensten. 

Wanneer u vragen heeft over uw privacy kunt u ons bellen, mailen, of de 

privacyverklaring lezen op onze website www.welzijnteylingen.nl. U kunt ook contact 

met ons opnemen als u uw gegevens wilt bekijken, opvragen, aan wil passen of wil 

verwijderen.  

 

 Ja, ik geef toestemming dat Welzijn Teylingen mijn persoonsgegevens opneemt in 

haar registratiesysteem: 

 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

Datum akkoord: …………………………………………………………………. 

 

Delen van uw gegevens  

Om de sport- en cultuurregeling toe te kennen is het nodig dat de organisatie (zoals 

die is ingevuld op de voorzijde van dit formulier) en Welzijn Teylingen gegevens met 

elkaar delen.  

 

 Ja, ik geef toestemming aan Welzijn Teylingen en de organisatie genoemd op dit 

formulier om relevante persoonsgegevens met elkaar te delen: 

 

Handtekening: …………………………………………………………………… 

 

Datum akkoord: …………………………………………………………………. 

 

U kunt dit formulier inleveren bij of opsturen naar Welzijn Teylingen,  

J.P. Gouverneurlaan 40B, 2171 ER Sassenheim.  

Hierna nemen wij contact met u op.  

http://www.welzijnteylingen.nl/

