Zutphen
Postadres: Postbus 4058, 7200 BB Zutphen
Bezoekadres: Hermesweg 17a, 7202 BR Zutphen
E-mail: voedselbankzutphen@gmail.com

AANVRAAGFORMULIER VOEDSELBANK ‘DE EETKETEN’ ZUTPHEN
Dit formulier bestaat uit 2 pagina’s met een toelichting.
Vul het formulier volledig in, dan voorkomt u vertraging of dat wij de aanvraag moeten weigeren.
1. Soort aanvraag

Nieuwe aanvraag

		
2a. Gegevens aanvrager

Verzoek tot verlenging van aanvraag nummer :

Naam + voorletter

:

Geboortedatum

:

Straat + nummer

:

Postcode + plaats

:

Telefoon

:

E-mail

:

Burgerlijke staat

:

Partner: naam + voorletter

:

Partner: geboortedatum

:


-

V

-

Alleenstaand /
-

M/

Samenwonend /

Gehuwd / Geregistreerd


M/

V



M/

V

-

2b. Gegevens aanvragende instantie
Naam instantie

:

Contactpersoon

:

Straat + nummer

:

Postcode + plaats

:

Telefoon

:

E-mail

:

3. Gezinssamenstelling

Alleenstaande zonder kind(eren)

		

1 volwassene en

inwonende kind(eren)

		

2 volwassenen en

inwonende kind(eren)

4. Gegevens inwonende kinderen
Naam :	 

Geboortedatum :

-

-



M/

V

Naam :	 

Geboortedatum :

-

-



M/

V

Naam :	 

Geboortedatum :

-

-



M/

V

Naam :	 

Geboortedatum :

-

-



M/

V

5. Wat is de reden van de aanvraag? (Gebruik deze ruimte voor een korte toelichting)



6. Is er sprake van leefgeld?

Ja (Ga door naar punt 7)

Nee (Ga naar de inkomenstoets, punt 8)

7. Is er een plan om uit de schuldsanering te komen?
(Gebruik deze ruimte voor een korte toelichting en stuur een budgetplan mee met uw aanvraag)
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(Ga verder op de volgende pagina)
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(Vervolg van pagina 1)

8. Inkomenstoets
A. Netto inkomen per maand			

B. Uitgaven per maand

Uw nettoloon / uitkering

€

 	 Huur / hypotheek

€

Nettoloon / uitkering partner

€

 	 Energiekosten

€

Uw AOW / pensioen

€

 	 Water

€

AOW / pensioen partner

€

 	 Premie zorgverzekering

€

Alimentatie (uzelf + kinderen)

€

 	 Extra ziektekosten

Kinderbijslag

€

 	 Eigen risico ziektekosten

Huurtoeslag

€

 	 Eigen risico volwassene

€

Zorgtoeslag

€

 	 Telefoon / televisie / internet

€ 60,00

Kostgeld verdienende kinderen

€

Aflossing schuld(en)

Bijzondere bijstand

€

Aflossing schuld(en)

(Voorl.) belastingteruggave

€

 	 Autokosten medisch / werk

Overige inkomsten

€

 	 Gemeentelijke belastingen

€
€

1

€
€
2

€
€

				

Inboedelverzekering

				

Aansprakelijkheidsverzekering €

				

Overige verzekeringen

€

				

Overige kosten

€

				

Overige kosten

€

				

Overige kosten

€

Totaal:
1
2

€

Totaal:

€

€

Indien van toepassing. Hier geldt het bedrag van het eigen risico aan ziektekosten per volwassene per maand.
 Autokosten tellen alleen als u de auto voor het werk nodig heeft (0,19 cent per kilometer). Anders moet u ook
een medische verklaring toevoegen.

9. Privacyverklaring en ondertekening
De Stichting Voedselbank Zutphen ‘De Eetketen’ respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens.
De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage aan derden tenzij wettelijk daartoe verplicht.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen
van de Voedselbank. Op de website van de Voedselbank staat ons privacy statement waarin u meer informatie kunt lezen
over uw rechten. Door dit aanvraagformulier te tekenen geeft u toestemming tot verwerking van uw gegevens.
Indien u minderjarige kinderen heeft, kunt u gebruik maken van een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job.
Wij dienen dan de relevante gegevens van uw kinderen (naam en geboortedatum) aan Stichting Jarige Job te verstrekken.
Indien u hiermee akkoord gaat, kunt u onderstaand hokje aanvinken:

Ja, ik ga akkoord met het verstrekken van relevante gegevens aan Stichting Jarige Job ten behoeve
van een verjaardagsbox voor in het huishouden opgegeven kinderen van 0-18 jaar.
		
Aanvrager
			
Plaats

:

Datum

:

Aanvragende
instantie

Info Voedselbank

(in te vullen door de Voedselbank)

Cliëntnr:
-

-

-

-

Handtekening :

Toew /

Afwijz /

Ingangsdatum:

Verl /
-

Info
-

(versie 20190223)
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TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER VOEDSELBANK ‘DE EETKETEN’ ZUTPHEN
Doel
Stichting Voedselbank ‘De Eetketen’ Zutphen is een onafhankelijk non-profit vrijwilligersinitiatief
dat strijdt tegen armoede en verspilling. Dit doet zij door voedseloverschotten te verzamelen en te
herverdelen onder de minima in de maatschappij.
Criteria
U komt in aanmerking voor een voedselpakket als u voldoet aan het criterium dat u, na aftrek van vaste
lasten, moet rondkomen van een leefgeld van € 225,– per maand of lager. Dit is het bedrag voor
1 persoon. Voor elke extra volwassene in een gezin komt er € 90,– bij. Voor elk kind tot en met 17 jaar
komt er € 90,– bij. Het inkomen van inwonende kinderen boven en onder 18 jaar moet u ook opgeven.
Vaste lasten
Alle vaste lasten (bijvoorbeeld huur, verzekeringen, ziektekosten, belastingen, energie en water) mag
u aftrekken. Alleen min of meer noodzakelijk gemaakte schulden komen voor aftrek in aanmerking.
Belastingkortingen (bijvoorbeeld alleenstaande-ouderkorting) en kinderbijslag tellen niet mee.
Werkwijze
Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor een voedselpakket doet u het volgende:
1. Haal een aanvraagformulier op bij Voedselbank Zutphen. Dit kan op
• vrijdagmorgen tussen 11.15 – 13.00 uur aan de Hermesweg 17a in Zutphen
• vrijdagmorgen tussen 11.45 – 12.30 uur bij het BAC, Van Limburg Stirumplein 5 in Brummen
• vrijdagmorgen tussen 12.15 – 13.00 uur bij het Tjark Rikscentrum, Derickxkamp 2a in Eerbeek
• vrijdagmorgen tussen 11.15 – 12.15 uur aan de Burgemeester Leenstraat 25 in Lochem.
Of download het formulier van www.voedselbankzutphen.nl.
2. Vul het formulier volledig in. Alleen volledig ingevulde formulieren nemen wij in behandeling.
3. Maak een kopie van uw bankafschriften van de laatste maand.
4.	Maak een kopie van uw ziektekostenpolis indien u voor de ziektekostenverzekering een eigen risico
heeft opgegeven.
5. Maak kopie(ën) van uw laatste jaaropgave(n) waaruit uw totaalinkomen blijkt.
6.	Kom op vrijdagochtend tussen 11.15-12.45 uur naar Voedselbank Zutphen en lever het formulier
daar in. Een van onze medewerkers heeft een gesprek met u.
Of:
7.	Stuur uw aanvraag met alle kopieën naar Voedselbank Zutphen, Postbus 4058, 7200 BB Zutphen.
Een medewerker van de Voedselbank controleert de gegevens op het formulier en nodigt u
telefonisch uit voor een gesprek bij de Voedselbank.
8.	Woont u in Brummen of Eerbeek? Meldt u zich bij het Bac in Brummen, telefoon 0575 - 56 19 88,
e-mail: info@welzijnbrummen.nl.
9.	Woont u in Lochem? Meldt u zich bij het gebiedsteam in Lochem, telefoon 0573 - 28 93 80.
Als niemand opneemt is het verstandig om uw naam en telefoonnummer in te spreken.
Ze bellen u dan terug. U kunt zich ook per e-mail aanmelden via e-mail: info@gtlochem.nl.
Als u onder bewind staat hoeft alleen de voorzijde van het aanvraagformulier ingevuld te worden.
In dat geval dient een budgetplan ingeleverd te worden; overige formulieren zijn dan niet nodig.
Ophalen voedselpakket
Wanneer u in aanmerking komt voor een voedselpakket moet u zelf boodschappentassen meenemen.
Ook moet u zich eerste keer kunnen identificeren. Wanneer uw huishouden bestaat uit drie personen,
dan komt u in aanmerking voor een dubbel pakket. U kunt drie jaar deelnemen aan de Voedselbank.
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