
Noodfonds Zwolle
                                      en omgeving

               

Postadres:  Hanzelaan 180, 8017 JG, Zwolle
Telefoon:  (038) 498 3282
E-mail:  noodfonds@zwolle.nl
Website:  www.noodfondszwolle.nl

dossiernummer:

datum:

Aanvraagformulier financiële steun
Vertrouwelijk

Alleen volledig ingevulde formulieren, ingediend door 
een professionele hulp- of dienstverlener worden in 

behandeling genomen.

Gegevens aanvragende instantie:

naam instantie

adres

e-mail            

Naam hulp-/dienstverlener

postcode  plaats

telefoonnummer                              mobiel nummer

Gegevens cliënt:

naam

voornamen

adres

postcode  plaats

geboortedatum   nationaliteit

          alleenstaand  gehuwd                 alleenstaande ouder

gescheiden van:

godsdienst  (voor sommige fondsen van belang ivm statutaire doelstelling)

Gegevens partner:

naam

voornamen

adres

postcode  plaats

geboortedatum   nationaliteit

                             

gescheiden van:

godsdienst (voor sommige fondsen van belang ivm statutaire doelstelling)

Inwonende kinderen  (zijn er meer dan 3 kinderen, vermeld dan hun gegevens op een aparte bijlage)

Voornaam     jongen      meisje         geboortedatum             school/beroep

Voornaam     jongen      meisje         geboortedatum             school/beroep

Voornaam     jongen      meisje         geboortedatum             school/beroep



Zijn er spaargelden o.i.d.? (zo ja, bewijsstukken meezenden) ja          nee        bedrag:

Is er sprake van schuldhulpverlening of WSNP? ja          nee

Is er bijzondere bijstand voor de gevraagde kosten aangevraagd? ja          nee

Is er een huisbezoek gebracht?  ja          nee

Zijn er andere fondsen aangeschreven? ja          nee

zo ja, welk fonds:       met welke hulpvraag?

Ten name van

Gegevens aanvraag
Reden aanvraag:

Waarom is er sprake van spoed?

Gewenst bedrag    Op bankrekeningnummer

Inkomsten/uitgaven (gegevens bijvoegen; zie laatste pagina)

Inkomsten per maand

arbeid cliënt

arbeid partner

uitkering cliënt

uitkering partner

alimentatie

heffingskorting

huurtoeslag

zorgtoeslag

kinderbijslag

kostgeld (inwonende kinderen)

andere inkomsten

totaal

toelichting

Uitgaven per maand 

huur/kosten eigen woning

kostgeld

energie

water

premie ziektekosten

verzekeringen

auto/vervoerskosten

telefoonkosten

levensonderhoud*

overige

totaal

Indien schulden

hoogte schuld

aflossingen * boodschappen, kleding, vrijetijdsbesteding, etc.



Sociale Rapportage (zie toelichting op volgende pagina)

Ondertekenen op de volgende pagina!



De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als de volgende documenten zijn bijgevoegd:

•  Salaris- of uitkeringsspecificatie(s)
•  Bankafschriften;
• Eventuele beschikking Bijzondere Bijstand (afwijzing);
• Afspraakbevestiging SchuldDienstVerlening/Kredietbank of toelating WSNP;
•  Een opgave of bewijsstuk van de gevraagde kosten;
• Een duidelijke Sociale Rapportage (zie richtlijnen).

Eventueel kan voor de opgave van inkomsten en uitgaven worden verwezen naar een bijgevoegde opgave van een  
bewindvoerder of budgetconsulent

De Sociale Rapportage moet voor een goede beoordeling de volgende elementen bevatten:

•  Een korte (historische) schets van de sociale omstandigheden van de cliënt(en) of het gezin;
•  Een helder geformuleerde omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan;
•  In geval van schulden, vermelden hoe deze zijn ontstaan;
•  Welke maatregelen zijn genomen om de (financiële) problemen op te lossen en/of Op welke manier door de hulpverlening en 

klant zal worden geprobeerd soortgelijke situatie te voorkomen;
• Toelichting hoe de financiële steun kan bijdragen aan een structurele oplossing van de problemen van de cliënt.

Doelstelling van Noodfonds Zwolle en omgeving.
• Het voorzien in materiële noden van personen, indien en voorzover in deze noden niet kan worden voorzien op grond van de 
   Wet werk en bijstand of enig ander wettelijke regeling, zoals een lening van een gemeentelijke kredietbank.

Verklaring
Door de ondertekening verklaren de aanvrager en de rapporteur in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dat zij 
de Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving machtigen , indien en voorzover relevant voor de behandeling van de aanvraag, aan 
derden gegevens te vragen en/of te verstrekken en de aanvraag in zijn geheel aan een of meerdere fondsen ter honorering voor te 
leggen en dat zij ervan op de hoogte zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

datum   naam aanvrager (hulp-/dienstverlener)  handtekening

datum   naam cliënt      handtekening

datum   naam partner cliënt     handtekening partner


	Keuzerondje 6: Off
	Tekstveld 3: 
	Tekstveld 6: 
	Tekstveld 7: 
	Tekstveld 8: 
	Tekstveld 9: 
	Tekstveld 15: 
	Tekstveld 24: 
	Tekstveld 16: 
	Tekstveld 25: 
	Tekstveld 17: 
	Tekstveld 26: 
	Tekstveld 18: 
	Tekstveld 27: 
	Tekstveld 20: 
	Tekstveld 28: 
	Tekstveld 21: 
	Tekstveld 29: 
	Tekstveld 19: 
	Tekstveld 30: 
	Tekstveld 10: 
	Tekstveld 11: 
	Tekstveld 12: 
	Tekstveld 13: 
	Tekstveld 14: 
	Tekstveld 22: 
	Tekstveld 31: 
	Tekstveld 23: 
	Tekstveld 33: 
	Tekstveld 36: 
	Tekstveld 39: 
	Tekstveld 34: 
	Tekstveld 37: 
	Tekstveld 40: 
	Tekstveld 35: 
	Tekstveld 38: 
	Tekstveld 41: 
	Tekstveld 32: 
	Keuzerondje 7: Off
	Keuzerondje 8: Off
	Keuzerondje 9: Off
	Tekstveld 42: 
	Tekstveld 43: 
	Tekstveld 44: 
	Tekstveld 45: 
	Tekstveld 46: 
	Tekstveld 48: 
	Tekstveld 60: 
	Tekstveld 49: 
	Tekstveld 61: 
	Tekstveld 50: 
	Tekstveld 62: 
	Tekstveld 51: 
	Tekstveld 63: 
	Tekstveld 52: 
	Tekstveld 64: 
	Tekstveld 53: 
	Tekstveld 65: 
	Tekstveld 54: 
	Tekstveld 66: 
	Tekstveld 55: 
	Tekstveld 67: 
	Tekstveld 56: 
	Tekstveld 68: 
	Tekstveld 57: 
	Tekstveld 69: 
	Tekstveld 58: 
	Tekstveld 59: 0
	Tekstveld 73: 
	Tekstveld 74: 
	Tekstveld 75: 
	Tekstveld 71: 0
	Tekstveld 72: 
	Tekstveld 76: 
	Tekstveld 77: 
	Keuzerondje 1: Off
	Keuzerondje 3: Off
	Keuzerondje 4: Off
	Keuzerondje 5: Off
	Keuzerondje 10: Off
	Tekstveld 78: 
	Tekstveld 79: 
	Tekstveld 81: 
	Tekstveld 83: 
	Tekstveld 80: 
	Tekstveld 82: 
	Tekstveld 84: 


