Aanvraagformulier ondersteuning voedselpakket

S.v.p. onderstaande omkaderde velden volledig invullen.
Aanvraagnr./BSN:
Gegevens afnemer
Naam:
M/V
Partner:
M/V
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geb. datum:
E-mail:
Telefoon:
Gezinssituatie
Naam
Aantal volw. (vanaf 18 jr)
Kind 1
Aantal kind. (0 t/m 17 jr)
Kind 2
Kind 3
Inkomenstoets

Website: www.voedselbanksd.nl
E-mail: inschrijven@voedselbanksd.nl
Datum:
Gegevens aanvragende instantie:
Naam organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats
Contactpersoon:
E-mail:
Telefoon:
Geb. datum

M/V
M/V
M/V

Kind 4
Kind 5
Kind 6

Inkomsten
Netto loon/uitkering per maand
Netto loon/uitkering van partner per maand
(Voorlopige) teruggaaf Belastingdienst
Alimentatie
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Inkomen andere inwonende volwassene
Kindgebonden budget
Overig inkomen

Geb. datum

Inkomsten (A)

Uitgaven
Huur/ Hypotheek
Energie + Water ( per maand)
Huishoudelijke en persoonlijke uitgaven (zie toelichting pag. 2)
Gemeentelijke belastingen en waterschapslasten
Aflossing schulden
Overig

Totalen

Naam

Uitgaven (B)

B

Netto te besteden voor voedsel, kleding, sociale activteiten e.d. ("leefgeld") A-B

0

A

0
0

Toelichting van hulpverlener (aanvragende instantie) waarom ondersteuning gewenst/noodzakelijk is:

Eerste aanvraag maximaal 13 weken, verlengingen steeds met maximaal 26 weken.
Verwachte duur van de ondersteuning:
weken
Ondertekening (door hulpverlenende instantie):
LET OP: stuur het formulier naar de voedselbank in de
gemeente waar de afnemer woonachtig is. Graag zo volledig
mogelijk invullen en bewijsstukken van inkomsten en
uitgaven bijvoegen.
Privacy bepaling: De Voedselbank respecteert de privacy van de aanvrager en de door hem/haar verstrekte gegevens.
De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan derden, tenzij daartoe wettelijk verplicht is.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeven van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van
de Voedselbanken.

M/V
M/V
M/V

Toelichting aanvraagformulier ondersteuning voedselpakket
Vanaf 2022 houdt De Voedselbank rekening met normbedragen voor huishoudelijke en persoonlijke uitgaven volgens Nibud richtlijnen.
Dit betekent dat er een standaard bedrag geldt voor de volgende uitgaven:
kabel en internet
mobiele telefoon
zorgverzekering
eigen risico
zelf zorg middelen
overige verzekeringen
persoonlijke verzorging
was- en schoonmaakmiddelen
vervoer
Van deze uitgaven hoeven geen bewijsstukken meer ingediend te worden.
De berekening van de normbedragen is als volgt:
€ 330 voor de eerste persoon
€ 260 voor de partner
€ 60 per persoon voor de overige personen in het huishouden
Bij de beoordeling wordt bekeken hoeveel een huishouden overhoudt voor eten, drinken en kleding, het zogenoemde leefgeld.
De norm ligt op € 150 per huishouden plus € 100 per persoon.

