STICHTING MEANDER
p/a Sportsingel 70
3078 XT Rotterdam

010-4972715
i.wouters@stgmeander.nl

Opgaveformulier (invullen verplicht) mede ter bepaling van de ouderbijdrage c.q. gastgezintoelage
ingevolge de subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan voor het
jaar 2022
1. Gegevens ouders/verzorgers:
Naam en voorletters:
Nationaliteit:

Geboortedatum:

Gehuwd met:

Plaats van domicilie:

Correspondentieadres: p/a
Woonplaats:

Postcode:
tel.nr.

Email:

Beroep:
0 Binnenschipper, wonende met zijn/haar gezin a/b van het binnenschip:
0 Kermisexploitant, reizende met zijn/haar gezin met de attractie:
2. Gegevens van de kinderen ten behoeve van wie deze opgave wordt gedaan:
Voornaam

Nat.

Geboortedatum

Huisvesting / naam(internaat)/adres

Opleiding

1
2
3
4
5
6
3. Gegevens inkomen: indien geen inkomen wordt ingevuld, zal de maximumbijdrage worden berekend.
Het verzamelinkomen bedroeg volgens de:
O Definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2020 (fotokopie van de aanslagen meezenden)
O Aangifte Inkomstenbelasting 2020 (voor akkoord aangifte IB 2020
4. handtekening/stempel vanaccountant of adm.kantoor).
Inkomen man



Inkomen vrouw



Stempel + handtekening accountant of adm.kantoor

Indien niet aangifteplichtig de jaaropgaven over het jaar 2020 van man en vrouw meezenden:
Werkgever/uitkering: van

tot

Naam/adres:

Werkgever/uitkering: van

tot

Naam/adres:

Verklaring: bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld.
Datum:

Handtekening:

Dit formulier graag voor 15 januari 2022 opsturen of mailen naar Stichting Meander,
Sportsingel 70, 3078 XT Rotterdam
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Toelichting op de bijdragen voor het jaar 2022
De normbedragen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.
Per jaar ontvangt u 2 facturen. De eerste in januari voor de periode januari t/m juli 2022. De
tweede in september voor de periode augustus t/m december 2022.
Voor de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage 2021 wordt uitgegaan van uw verzamelinkomen 2020.
Het is mogelijk om de ouderbijdrage via automatische incasso te laten innen.
Inning zal dan plaatsvinden in 8 termijnen (januari t/m juli in 5 termijnen en augustus t/m december in 3 termijnen.)
Maakt u al gebruik van de incassoregeling, dan is het niet nodig om dit opnieuw aan te geven.
Wenst u de machtiging in te trekken dan kunt u dit aangeven door het insturen van het formulier
intrekking machtiging.
Maakt u nog geen gebruik van de automatische incasso maar wilt u hiervan wel gebruik gaan maken
dan kunt u bij ons een incassoformulier aanvragen.
De berekening van de ouderbijdrage voor het jaar 2022 is als volgt:
Indien uw verzamelinkomen lager is dan € 17.570,00 dan betaalt u voor het eerste kind € 1804,04.
De maximumbijdrage voor het eerste kind is € 3271,50 bij een inkomen boven de € 66.485,=
Ligt uw inkomen tussen de € 17.570,00 en € 66.485,= betaalt u € 1804,04 plus 3% over uw inkomen boven de € 17.570,00.
Voor het tweede en volgende kind is de basis € 1202,49 bij een inkomen tot € 17.570,00.
Bij een inkomen tussen de € 17.570,00 en € 66.485,= betaalt u voor deze kinderen € 1202,49 plus
1,5% van het inkomen boven de € 17.570,00.
Het maximum van de bijdrage voor het tweede en volgende kind is € 1.936,20.
De berekening van de eigen bijdrage voor het jaar 2022 voor kinderen in een gastgezin is
als volgt:
Indien uw verzamelinkomen lager is dan € 17.570,00 dan betaalt u voor het eerste kind € 1804,04
De maximum bijdrage voor het eerste kind is € 2293,20 bij een inkomen boven de € 66.485
Ligt uw inkomen tussen de € 17.570,00 en € 66.485,= betaalt u € 1804,04 plus 1% over uw inkomen boven de € 17.570,00.
Voor het tweede en volgende kind is de basis € 1202,49 bij een inkomen tot € 17.570,00.
Bij een inkomen tussen de € 17.570,00 en € 66.485,= betaalt u voor deze kinderen € 1202,49 plus
0,5% van het inkomen boven de € 17.570,00.
Het maximum van de bijdrage voor het tweede en volgende kind is € 1447,04.
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