AANVRAAG ONDERSTEUNING
VOEDSELBANK KATWIJK

Datum aanvraag of herintake:
…………………………....................…

Gegevens hulpvrager:
Naam:

Aanvragende organisatie, bewindvoering:
Naam:

aanvraagformulier:

Adres:

E-mail:

Voedselbank Katwijk
p/a Hyacintstraat 32
2223 GV Katwijk

Telefoon:

Naam contactpersoon:

Toezenden formulier:
coordinator@
voedselbankkatwijk.nl

Postadres toezenden

Gezinssituatie:

1 volwassene met __ kinderen

Graag het aantal kinderen invullen indien van toepassing

2 Volwassenen met __ kinderen

Anders, namelijk: ________________________

Na een telefonische of
schriftelijke aanvraag
voor een voedselpakket, wordt contact
opgenomen voor een
intakegesprek.
Tijdens dit gesprek
moeten de afschriften
van de bank of giro
getoond worden van de
laatste 3 maanden.
Na ieder half jaar vindt
een herintake plaats.
Zonder deze herintake
kan geen verlenging
worden toegekend. Ook
hierbij moeten de bankof giro-afschriften van
de laatste 3 maanden
getoond worden om te
beoordelen of
verlenging mogelijk is.
Wanneer de hulpvrager
budgetbeheer heeft of
onder financieel bewind
staat (bewindvoering),
dan kan dit ook via de
begeleider of
bewindvoerder
opgevraagd en
geregeld worden.
Hiervoor dient vooraf
toestemming worden
gegeven met het
ondertekenen van een
toestemmingformulier.
Het eventuele inkomen
van een inwonend kind
telt niet mee als het
om een vakantiebaan
of een Wajong gaat.
Dit geldt ook voor 18
jaar en ouder. In dat
geval geen kostgeld
rekenen.

Inkomen (B)

In- en uitgaven per maand
Loon/ uitkering (nettobedrag per maand)

Inkomen

Loon/ uitkering partner en/ of pensioen / aanvulling Wajong UWV

Inkomen 2

Huurtoeslag

Huurtoeslag

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

Alleenstaande ouderkorting

Ouderkorting

Kinderbijslag niet meerekenen, kindgebonden budget wèl

Kindgebonden budget

Bijdrage ziektekosten en/ of internetkosten van de gemeente

Bijdrage ziekte-, internetk.

Individuele inkomenstoeslag gemeente (ipv langdurigheidstoeslag)
Bijdrage bewindvoerderskosten van de gemeente

Individuele toeslag
Bijdrage bewindvoering

Alimentatie

Alimentatie

Kostgeld per kind ≥18 jaar met werk/ loon: € 200,- per kind/p. mnd.

Kostgeld

Uitgaven (A)
Huur of hypotheek per maand
Energie en water per maand
Zorgverzekering (wijzen op collectieve verzek. gem. Katwijk ism Z&Z )
Eigen bijdrage ziektekostenverzekering (p. € 33,00/ € 385,00 p. jaar)
Premies verzekeringen ( bv. WA, overlijden, rechtsbijstand, vakbond )
CAK (alleen het bedrag dat niet vergoed wordt door de gemeente)
LBIO (alimentatie; wijzen op mogelijkheid declareren bij gemeente)
Schulden (specificeer evt. met bijlage)
Kosten voor bewindvoering
Telefoon, internet en TV ( max. bedrag € 54,- p. mnd. )
Schoolkosten (schoolgeld basisschool is vrijwillig = niet meerekenen)
Persoonlijke verzorging, was- en schoonmaakmiddelen (max. € 42,-)
Gemeentelijke belasting; WOZ, riool, ed (denk aan kwijtschelding)
Overige noodzakelijke vaste lasten? (bv. € 0,19 p. km medische verg.)
Vervoerskosten indien medisch of noodzakelijk voor werk(max € 25,-)
Maandkosten voor bank of giro
Leefgeld per maand voor eten en kleding
per 1 januari 2019:
€ 225,00 voor één volwassene plus
€ 90,00 voor elk kind en/of elke volwassene

Totalen A:
Netto vrij te besteden

B:
= B - A:

Toelichting: Een voedselpakket van de Voedselbank is geen voorziening van de overheid waar mensen wel of niet recht op hebben op basis
van een wet. De activiteiten van de Voedselbank worden uitgevoerd door vrijwilligers die in hun vrije tijd hun uiterste best doen om wekelijks
voedselpakketten te maken voor mensen met een zeer laag inkomen. Soms is dit tijdelijk, soms voor langere tijd en in principe voor 3 jaar.
De criteria die de Voedselbank Katwijk gebruikt om te beoordelen of mensen in aanmerking komen voor een voedselpakket zijn gebaseerd op
de criteria van de Vereniging Voedselbanken Nederland. De Voedselbank Katwijk werkt nauw samen met het Project Broodnodig van de
Stichting Kwadraad. De maatschappelijk werkers van Broodnodig maken een afspraak voor de eerste aanvraag en bieden zo nodig ook hulp.
Privacy Statement: De Voedselbank Katwijk respecteert de privacy van de aanvrager en stelt de verkregen privégegevens niet ter beschikking of ter inzage
aan derden tenzij wettelijk daartoe verplicht gesteld.
sŽĞĚƐĞůďĂŶŬ<ĂƚǁŝũŬͲ:anuari 2019

