AANVRAAGFORMULIER VOEDSELHULP 2021 STICHTING
VOEDSELBANK ENSCHEDE-HAAKSBERGEN
Postbus 40202, 7504 RE Enschede
Gegevens aanvrager/ster:
Naam:
Naam partner:

m/v
m/v

geb.datum:
geb.datum:

Burgerlijke staat: alleenstaand / ongehuwd / gehuwd / gescheiden / samenwonend
Adres:
Postcode + plaats:

___________________________________
______________________________________

Telefoonnummer: ______________________________________
Emailadres: ____________________________________________
Aantal kinderen:
geboortedatum:
_ j/m
j/m
j/m
j/m
j/m
j/m

uitwonend
uitwonend
uitwonend
uitwonend
uitwonend
uitwonend

ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee

Gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens van uw kind(eren) doorgeven aan de Stichting Jarige Job om een
verjaardagspakket samen te stellen? (JA/NEE)
Moet er bij het verstrekken van voedsel rekening gehouden worden met uw (geloofs)overtuiging, bijv.
Hindoe of Moslim, Vegetariër, Geen zuivel?
Zo ja, welke?

_

Onderstaande gegevens in laten vullen door een hulpverlenende instantie (inclusief de inkomenstoets op de
volgende pagina).
Toelichting op (gezins)situatie, urgentie aanvraag, etc.:
Bijzonderheden:
Hoelang dient de voedselhulp vermoedelijk te duren:

_

_

_
_

Privacy statement:
Stichting Voedselbank Enschede/Haaksbergen (de voedselbank) respecteert de privacy van de door de
aanvrager verstrekte gegevens. De voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of
inzage van derden tenzij wettelijk daartoe verplicht.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van
de doelstelling van de voedselbank.

INKOMENSTOETS PER MAAND
IN TE VULLEN DOOR HULPVERLENENDE INSTANTIE
Het uitgangspunt is dat alle inkomsten van alle volwassen (18+) gezinsleden mee worden gerekend.
Bijlage bij aanvraag voedselhulp in 2021 voor:
Dhr. / mevrouw:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum:

Inkomsten
Omschrijving

€

Uitgaven
Omschrijving

€

Alimentatie

Alimentatie

AOW / Pensioen

CAK

Bijzondere bijstand

Gas/elektra

Huurtoeslag

Gemeentelijke belastingen

Kinderopvangtoeslag

Huur

Kindgebonden budget

Hypotheek rente / aflossing

Kostgeld kinderen i

Kinderopvang

Loon

Kosten bewindvoerder

Loon partner

Medische kosten onvergoedii

Opbrengst onderverhuur kamer
Uitkering

Persoonlijke verzorging inclusief was- en
schoonmaakmiddelen iii
Schulden aflossingiv

Voorlopige teruggave /
heffingskorting
Woonkostentoeslag

Telefoon/internet/tvv

Zorgtoeslag

Vervoerskosten vi
Water
Overige verzekeringen en zorgverzekering
(max € 189,00 per maand per volwassene)
Subtotaal A

Subtotaal B

Leefgeld per maand voor voedsel en kleding (A min B) = € ….......................
Gegevens hulpverlenende instantie:
Naam instantie:
Adres/ Postcode / woonplaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stempel instantie of handtekening contactpersoon:
Per inwonend kind met eigen inkomsten uit werk of uitkering wordt hiervoor standaard Є 200,- gerekend, ongeacht of
dit ook daadwerkelijk wordt betaald.
ii
Eigen risico en eigen bijdrage medicijnen met een maximum van € 38,- per maand per volwassene.
iii
€ 25,00 per maand voor één persoon en € 19,00 voor ieder volgend gezinslid.
iv
Het moet duidelijk aangetoond worden dat de aflossing daadwerkelijk plaatsvindt. Schulden aan familie en vrienden
worden niet meegerekend.
v
Werkelijke kosten tot maximaal Є 55,00 per maand + € 4,00 per extra gezinslid vanaf 12 jaar.
vi
Vervoerskosten € 18,00 per gezinslid.
i

