Aanvraagformulier
Financiële steun particulieren
In te dienen via maatschappelijk werk organisatie

Algemene gegevens van aanvrager
Naam (incl. initialen)
Adres
Postcode / woonplaats
gehuwd

Burgerlijke staat

ongehuwd

samenwonend

Geboortedatum
Naam inwonende partner (incl. initialen)						
Aantal inwonende kinderen met recht op kinderbijslag

Gegevens aanvragende instelling
Naam
Contactpersoon
1

Adres

Bankrekeningnr.

Postcode / plaats

Dossiernummer

Gezinsinkomen (per maand) 2

Vaste uitgaven (per maand)

Netto inkomen (man / vrouw)

€

Huur

€

Netto inkomen partner

€

Energie + water

€

Netto inkomen kind 3

€

Hypotheek

€

Uitkering(en)

€

Aftrek wegens fiscaal voordeel

€

Kinderbijslag

€

Verzekeringen 4

€

Zorgtoeslag / TOG

€

Telefoon

€

Alimentatie

€

Vervoer i.v.m handicap / ziekte

€

Huursubsidie

€

Extra kosten i.v.m. handicap / ziekte €

Ander inkomen

€

Diverse belastingen

€

Overige uitgaven 4

€

Totaal inkomen (per maand)

1
2

€

betaling uitsluitend aan aanvragende instelling
bewijsstukken meezenden

Totaal vaste uitgaven (per maand) €

3
4

indien aanvrage kind betreft
specificatie meezenden

Vervolg aanvraagformulier

Overige financiën
Aanwezig spaargeld of vermogen

€

WOZ-waarde woning

€

Hypothecaire lening

€

Overige schulden

€

Gegevens aanvraag
Voor welk doel wordt de aanvraag gedaan?
Welk bedrag is in totaal benodigd?

€

Inbreng eigen middelen?

€
ja

Diende aanvrager al eerder een verzoek in bij ons?

nee

Zo ja, wanneer en welk bedrag werd toegekend?

€
ja

Is er een verzoek ingediend krachtens de WMO?
Zo ja, hoogte toegekend bedrag en / of
kopie (afwijzing) meezenden

nee

€

Welke andere fondsen zijn benaderd en met welk resultaat
Naam fonds

Resultaat

Naam fonds

Resultaat

Naam fonds

Resultaat

Naam fonds

Resultaat

Aanvraag voorzien van toelichting, kopie geldig identiteitsbewijs en

Handtekening aanvrager

Handtekening maatschappelijk werker

Naam

Naam

Plaats

Plaats

Datum

Datum

Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactpersoon Pia Padmos
Postadres

Postbus 2888 | 3000 CW Rotterdam
Telefoon 010 - 224 62 24 | www.reekversteeghstichting.nl

januari 2012

eventuele andere bijlagen samen met dit formulier in drievoud indienen

