Aanvraagformulier
Aanvraagformulier steunverlening van de Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Waterstaat en de hierbij
aangesloten organisaties. Sociaal Fonds gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.
Bent u of uw partner contribuant van het Fonds?
Heeft u of uw partner eerder een aanvraag gedaan bij het Fonds?
In welk jaar voor het laatst?

Ja
Ja

Nee
Nee

Indien u in loondienst bent, bij welke organisatie bent u in dienst?
En wat is uw personeelsnummer?
(Het personeelsnummer staat op uw salarisstrook. Juistheid van nr. is zeer belangrijk)

Voornaam + achternaam

:

Geboortedatum

:

Burgerlijke staat

:

Naam van uw partner*

:

Straat + huisnummer

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer privé

:

Telefoonnummer zakelijk

:

E-mailadres privé

:

E-mailadres zakelijk

:

IBAN-nummer

:

Aantal inwonende kinderen*:
Geboortejaren:
Aantal uitwonende kinderen die financieel afhankelijk zijn*:

Bent u in actieve dienst

:

Ja

Bent u in vaste of tijdelijke dienst*

:

Vast

Sinds wanneer bent u in dienst*

:

Functie en functiewaardering

:

Nee, gepensioneerd
Tijdelijk

Werkt u in deeltijd, zo ja: hoeveel uren :
Standplaats

:

Organisatie en afdeling

:

Ga verder op de volgende pagina.
1
*Indien van toepassing

Anders, namelijk:

Aanvraagformulier
Stichting Sociaal Fonds

INKOMSTEN
Salaris/pensioen/AOW e.d.
Uw volledig nettosalaris

:€

netto per maand

Uw pensioen, AOW en/of AWW

:€

netto per maand

Inkomsten van de echtgenoot/partner

:€

netto per maand

:€

netto per maand

:€

netto per maand

Alimentatie inkomsten

:€

netto per maand

Totaal

: € 0,00

netto per maand

- Dit betreft: salaris/ pensioen/aow/anders nl.:
Kinderbijslag inwonende kinderen
Kostgeld van werkende kinderen
Inkomsten inwonende kinderen:
bijvoorbeeld AAW/WW

:€

netto per maand

Zijn er binnen uw gezinssamenstelling naast uw salaris nog andere inkomsten: Ja

Nee

Zo ja, welke:
En hoeveel bedragen deze gemiddeld: €

netto per maand

Indien u overwerkvergoeding en/of belastbare toelage(n) heeft verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Ik
heb

structureel overwerk en/of belastbare toelage(n) ontvangen.

Deze bedraagt gemiddeld: €
Deze zijn

per maand netto.

opgenomen in bovengenoemd nettosalaris.

N.B.: Wij verzoeken u recente salaris-/inkomstenoverzichten mee te zenden.

Doet u aangifte van uw inkomen bij de belasting, dan dient u een kopie van deze aangifte over het voorgaande jaar
mee te zenden.
Indien u geen belastingaangifte doet, graag de volgende vragen invullen:
Overige inkomsten

:€

per jaar

Rente van spaartegoeden

:€

per jaar

Opbrengsten uit bezittingen

:€

per jaar

Pandbrieven - eigen huizen aandelen, effecten, e.d.

:€

per jaar

Erfenissen

:€

per jaar

Anders, namelijk:

:€

per jaar

Totaal

: € 0,00

per jaar
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UITGAVEN
Onderstaand overzicht dient als indicatie voor de vaste lasten per maand. Vul, indien nodig, aan.
Gas/water/elektra

:€

Telefoon/internet/TV

:€

Verzekeringen - premie ziektekosten

:€

- begrafenis

:€
:€

- brand/inboedel
- auto('s)

:€

- WA/rechtsbijstand

:€

- arbeidsongeschiktheid

:€

Gemeentelijke belastingen/heffingen
-

:€

zuiveringslasten
- waterschapslasten

:€
:€

Onroerend zaakbelasting a.) eigenaarsdeel

:€

Wegenbelasting vervoersmiddelen

:€

b.) gebruikersdeel

:€

:€

Contributies/abonnementen/giften
Huishoudgeld/leefgeld

:€

Kinderopvang

:€

:€

Sparen

Alimentatie

Uitgave uitwonende (studerende) kinderen

:€

:€

Overige vaste lasten

:€

Totaal

: € 0,00

WOONLASTEN
A.

Heeft u een hypotheek(en)

Ja

Nee, ga door naar punt B

Hoeveel bedroeg(en) zij oorspronkelijk

:€

Hoeveel heeft u afgelost

:€

Hoeveel resteert er nog

:€

Het brutobedrag van afbetaling per maand

B.

:€

Het nettobedrag van afbetaling per maand

:€

VVE/Servicekosten netto per maand

:€

Heeft u ook aftrekposten van onroerende goederen:

Ja

Nee

netto: €

Heeft u voorheffing loonbeschikking van de belastingdienst:

Ja

Nee

netto: €

Heeft u een huurwoning
Heeft u huursubsidie

Ja
Ja

Nee
Nee

Hoeveel bedraagt de netto huur per maand

:€

Servicekosten netto per maand

:€

Hoeveel bedraagt deze

:€
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SCHULDEN
Heeft u schulden in de vorm van persoonlijke lening, krediet, achterstanden van betalingen?
Zo ja, welke zijn deze?
Specificeer hieronder zo volledig mogelijk en zend de bewijsstukken mee:

Ja

Naam schuldeiser
Adres schuldeiser
Kenmerk/correspondentienummer
IBAN-nummer
Oorspronkelijk bedrag

:€

Hoeveel heeft u afgelost

:€

Hoeveel resteert er nog

:€

Bedrag van afbetaling per maand, inclusief rente

:€

Bedrag van afbetaling per maand, exclusief rente
Exclusief rente bedrag van afbetaling per maand
Is deze schuld uitbesteed aan een deurwaarder?

:€
Nee

Ja

Wij verzoeken u, bij meerdere schuldeisers, bovenstaand overzicht per schuldeiser bij te voegen.
Geef in een korte omschrijving weer waarvoor de hulp van het fonds wordt ingeroepen.

Geef in een korte omschrijving weer om welke feitelijke kosten het gaat.
Omschrijving

Bedrag:
:€
:€
:€
:€
:€
:€
Totaal : € 0,00

Statutair is bepaald dat het bestuur zich het recht voorbehoudt tot het bepalen van de wijze waarop
de hulp wordt geboden.
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Nee
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ONDERTEKENING AANVRAGER
De ondergetekende verklaart volledige en juiste inlichtingen te hebben verstrekt en ermee akkoord te gaan dat, indien
blijkt als dit niet het geval is, het bestuur de aanvraag niet in behandeling neemt. In geval van fraude vordert het
bestuur de verstrekking terug. Daarbij verklaart de ondergetekende dat hij/zij toestemming geeft aan het Sociaal Fonds
om zijn/haar gegevens te verwerken.
Bij het ontbreken van bewijslast, zoals bijlagen in de vorm van rekeningen, indicaties, belastingopgaven, salarisopgave
etc., kan het bestuur zich geen goed oordeel vormen. In dergelijke situaties wordt de aanvraag geretourneerd.
Naam:
Woonplaats van de aanvrager:
Datum van de aanvraag:

Handtekening:

Wij verzoeken u om een getekend aanvraagformulier per mail te versturen naar:
sociaalfondsienm@rws.nl onder vermelding van: ‘vertrouwelijk’
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