Stichting Freecycling Almere
Ik Loot Mee / Ik Help Mee
Secretariaat:
Vrijmark 55
1355 GE Almere
Email : info@stichtingfreecycling.nl
ANBI/RSIN: 856867846
KvK : 67189318
ING : NL52INGB0007101618

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hierbij ontvangt u het aanmeldformulier voor het aanvragen van een maandelijks ondersteunend
boodschappenpakket. Vul alle vragen in die op u en/of uw partner van toepassing zijn.
Lees goed de bijgesloten informatiefolder door.
Op onze website kunt u onze privacyverklaring lezen.
U kunt het ingevulde formulier met de gevraagde stukken in een gesloten envelop inleveren bij uw
ophaalpunt. U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde stukken ook opsturen naar het secretariaat van
de stichting. Zet uw paraaf of handtekening over de plaklijn op de achterkant als teken van verzegeling.

Met vriendelijke groet,

Stichting Freecyling Almere.
Yvonne van Merkesteijn, voorzitter

__________________________________________________________________________

AANMELDFORMULIER MINIMA
Stichting Freecycling Almere,
Ik Loot Mee en Ik Help Mee
Vrijmark 55
1355 GE ALMERE
Email : info@stichtingfreecycling.nl
ANBI/RSIN: 8568 67 846
KvK : 67189318
Bank : NL52INGB0007101618

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER
Naam

: ____________________________________________________

Volledige voornaam

: ____________________________________________________

Geboortedatum

: ____________________________________________________

Straat

: ____________________________________________________

Huisnummer

: ____________________________ Toevoeging: _____________

Postcode

: ________________ Woonplaats: ________________________

Telefoonnummer vast

: (036) ________________ Mobiel: (06) ____________________

Email

: ____________________________________________________

2. GEGEVENS PARTNER, HUISGENOOT of KOSTENDELER
Naam

: ____________________________________________________

Volledige voornaam

: ____________________________________________________

Geboortedatum

: ____________________________________________________

Mobiel

: 06 - _________________________________________________
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3. KINDEREN
Hoeveel thuiswonende
kinderen heeft u?

: _____________________________________________________

Geboortedata kinderen

: 1) __________________________________________________
: 2) __________________________________________________
: 3) __________________________________________________
: 4) __________________________________________________
: 5) __________________________________________________
: 6) __________________________________________________

4. INKOMEN
Hoe hoog is uw inkomen?
*

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Doorhalen wat niet van toepassing is

5. INKOMEN PARTNER, HUISGENOOT of KOSTENDELER
Hoe hoog is zijn/haar inkomen?
*

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Doorhalen wat niet van toepassing is

6. ANDERE INKOMSTEN VAN U, UW PARTNER, HUISGENOOT of
KOSTENDELER
a) Ontvangt u kinderbijslag?
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

b) Ontvangt u kinderopvangtoeslag
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

c) Ontvangt u kindgebonden budget?
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*
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d) Ontvangt u zorgtoeslag?
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

e) Ontvangt uw partner zorgtoeslag?
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

f) Ontvangt u huurtoeslag?
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

g) Ontvangt u alimentatie?
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

h) Ontvangt u kostgeld?
Zo ja, hoeveel?: ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

i) Ontvangt u Pleegvergoeding?
Zo ja, hoeveel? ________________

: JA / NEE+
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

j) Ontvangt u subsidies?
Zo ja, hoeveel? ________________

: JA / NEE*
per week / maand / 4 weken / kwartaal*

Doorhalen wat niet van toepassing is

7. UITGAVEN
Huur / aflossing hypotheek

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Energie (gas / elektra)

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Water

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Telefoon (vast / 3 in 1 pakket)

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Mobiel abonnement

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Mobiel abonnement van partner,
huisgenoot of kostendeler

: _______________ per weer / per maand / per 4 weken*

Brand / Inboedel verzekering

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

WA verzekering

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Auto verzekering

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*
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Auto verzekering partner,
Huisgenoot of kostendeler

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Uitvaart verzekering

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Uitvaart verzekering partner,
Huisgenoot of kostendeler

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Zorgpremie uzelf

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Zorgpremie van uw partner,
huisgenoot of kostendeler

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

School / studiekosten van u, uw
partner, huisgenoot of kostendeler : _______________ per week / per maand / per 4 weken*
Overige uitgaven van u, uw partner,
Huisgenoot of kostendeler
: _______________ per week / per maand / per 4 weken*
: _______________ per week / per maand / per 4 weken*
Totaalbedrag uitgaven

: _______________ per week / per maand / per 4 weken*

Doorhalen wat niet van toepassing is

8. SCHULDEN
Instantie: ___________________________________ Bedrag: _________________ per maand
Instantie: ___________________________________ Bedrag: _________________ per maand
Instantie: ___________________________________ Bedrag: _________________ per maand
Instantie: ___________________________________ Bedrag: _________________ per maand
Instantie: ___________________________________ Bedrag: _________________ per maand
Instantie: ___________________________________ Bedrag: __________________ per maand

Totaalbedrag schulden: _________________ per maand

Heeft u meer schuldeisers dan u hier kwijt kan, ga dan verder op de achterzijde.
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9. BEWIND / BUDGETBEHEER / BUDGETCOACH
Zit u in de WSNP?

: JA / NEE*

Zit u in beschermingsbewind?

: JA / NEE*

Krijgt u hulp via Plangroep?

: JA / NEE*

Krijgt u hulp via Humanitas?

: JA / NEE*

Krijgt u hulp via budgetbeheer?

: JA /NEE*, Zo ja waar?: ___________________________

Heeft u een budgetcoach

: JA / NEE*, Zo ja wie?: ____________________________

Zit u bij de Gemeentelijke Kredietbank?

: JA / NEE*

Krijgt u leefgeld?

: JA / NEE*

Zo ja, hoeveel leefgeld krijgt u?

: ______________ per week / per maand / per 4 weken*

*

Doorhalen wat niet van toepassing is

10. KRIJGT U BIJ ANDERE INSTANTIES OOK HULP?
 Ja, bij het Voedselloket Almere (VLA)*
 Ja, bij een andere Almeerse stichting, te weten: _______________________________________*
 Ja, via een andere Facebook groep, te weten: _________________________________________*
 Ja, bij een kerkelijke instelling, te weten: _____________________________________________*
 Ja, via de WMO Gemeente Almere, namelijk: __________________________________________*

*

Kruis aan wat van toepassing is.
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11. AKKOORDBEVINDING EN ONDERTEKENING
Door dit formulier te ondertekenen gaat u tevens akkoord met ons privacy beleid!

Naar waarheid ingevuld te

: __________________________________________________

Datum

: __________________________________________________

Handtekening aanvrager

: __________________________________________________

Handtekening partner

: _________________________________________________

CHECKLIST
WELKE KOPIEN MOETEN TOEGEVOEGD WORDEN BIJ DIT AANVRAAGFORMULIER?











De laatste drie maanden bankafschriften van u en/of uw partner/huisgenoot/kostendeler
De laatste drie maanden loonstroken van u en/of uw partner/huisgenoot/kostendeler
De laatste drie maanden uitkeringsspecificaties van u of uw partner/huisgenoot/kostendeler
Overzicht van alle overige inkomsten van u en/of uw partner/huisgenoot/kostendeler
(toeslagen, alimentatie, subsidies, pensioen, et cetera)
Officiële brieven en bewijsstukken van alle schulden van u en/of uw
partner/huisgenoot/kostendeler
Overzichten en bewijsstukken van alle uitgaven van u en/of uw
partner/huisgenoot/kostendeler
Uitspraak rechtbank van WSNP / beschermingsbewind
Officiële overeenkomst van Plangroep / Humanitas / Budgetbeheer / Budgetcoach /
Gemeentelijke Kredietbank (GKB)
Officieel overzicht schulden (dus met briefhoofd van de hulpgevende instantie)
Officiële toekenning WMO via Gemeente Almere

Bijlage: Informatie folder voorwaarden aanvraag maandelijkse ondersteuning SFA
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INFORMATIEFOLDER AANVRAGEN MAANDELIJKSE ONDERSTEUNING
Om in aanmerking te komen voor de maandelijkse ondersteuning van Stichting Freecycling Almere moet u aan
een aantal voorwaarden voldoen. In deze folder kunt u lezen wat wij van u vragen en van u willen weten.
Lees ook eerst zorgvuldig onze privacyverklaring op onze website www.stichtingfreecycling.nl

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Allereerst willen wij u persoonlijke gegevens weten. Dit is nodig om uw aanvraag goed te kunnen
verwerken in onze administratie. Daarnaast willen wij ook de gegevens van uw inwonende partner,
huisgenoot of kostendeler weten. Verder wordt gevraagd naar het aantal inwonende kinderen en
hun/haar geboortedata. Uw partner, huisgenoot, kostendeler en de genoemde kinderen moeten dus op
het adres staan ingeschreven dat u op de aanvraag invult.

2. INKOMSTEN
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze maandelijkse ondersteuning vragen wij het inkomen
van u, uw partner, huisgenoot en/of kostendeler. Dit wordt bij elkaar opgeteld. Ook andere inkomsten
zoals huur- en zorgtoeslag, pensioen/partnerpensioen, toeslagen, alimentatie, kinderbijslag, kindertoeslag,
kindgebonden budget en (aantoonbaar) kostgeld van uw partner, huisgenoot en/of kostendeler worden
gevraagd. Om deze inkomsten aan te tonen dient u kopieën van de officiële stukken bij te sluiten.
(loonstroken, uitkeringsspecificatie, toeslagen, et cetera)

3. UITGAVEN
Om een zo goed mogelijk en compleet beeld te krijgen van wat u maandelijks overhoud om te besteden
aan boodschappen is het noodzakelijk dat wij ook al uw uitgaven weten. Dit zijn de maandelijkse vaste
lasten als huur of hypotheek, energie (gas/licht/water), verzekeringen (brand- en inboedel, WA,
begrafenis), zorgpremie, school- en studiekosten.
Ook de kosten voor telefoon, tv en internet (vast/3 in 1 pakket ) en mobiele abonnementen zullen worden
gevraagd. Om uw uitgaven te kunnen aantonen dienst u kopieën van de laatste 3 maanden van uw
bankafschriften bij te sluiten.
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4. SCHULDEN
Om te kunnen bepalen of wij u door moeten verwijzen naar gemeentelijke instanties, budgetcoaches,
Plangroep of andere hulpverlenende instanties welke u kunnen helpen uw financiële situatie weer gezond
te krijgen is het nodig al uw schulden in kaart te brengen.
Deze informatie is mede bepalend en kan doorslaggevend zijn in het toekennen van onze maandelijkse
ondersteuning. Om uw schulden aan te kunnen tonen dient u alle kopieën van de officiële stukken bij te
sluiten.

5. KRIJGT U AL HULP?
Wij willen weten of u al hulp krijgt om uw financiën weer op orde te krijgen of juist om te voorkomen dat u
financiële situatie verslechterd. Krijgt u al hulp dan hoeven wij u niet door te verwijzen. Als u hulp krijgt via
een organisatie of via een particulier dient u een kopie van de officiële overeenkomst bij te sluiten.
Ook hulp bestaan uit ondersteuning door middel van wekelijkse of maandelijkse (nood)
boodschappenpakketten bij andere stichtingen of (kerkelijke)instanties willen wij graag weten.

6. NIBUD
Met ingang van 1 januari 2018 hanteren wij de door het Nibud vastgestelde minimale normbedragen voor
huishoudens die nodig zijn om de maandelijkse boodschappen te kunnen doen.
Per situatie en gezin is dit verschillend dus elke aanvraag wordt individueel bekeken en behandeld.

7. OFFICIELE STUKKEN
Onder officiële stukken verstaan wij brieven en overeenkomsten die op officieel briefpapier van de
desbetreffende instantie zijn opgemaakt, dus met een briefhoofd. Dit geldt ook voor een opgesteld
budgetplan door bijvoorbeeld Humanitas of Plangroep en voor afgesloten (mobiele) abonnementen.

8. EVALUEREN
Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd dan krijgt u voorlopig voor 3 maanden ondersteuning. U krijgt,
indien nodig, van ons een advies hulp te zoeken bij een officiële instantie voor hulp bij financiële
problemen of hulp bij schulden. In deze eerste 3 maanden moet dan ook door u wel aantoonbaar iets zijn
ondernomen. Hebt u in deze eerste 3 maanden stappen ondernomen en hulp gezocht dan wordt de
ondersteuning met 3 maanden verlengd. Dan, wederom na 3 maanden, zullen wij weer kijken of de hulp is
opgestart en bekijken hoe uw financiële situatie dan is. Zo bekijken wij uw situatie ieder kwartaal en
onderhouden wij nauw contact met u als cliënt. Hebt u de eerste 3 maanden niets ondernomen dan wordt
de ondersteuning gestaakt. Uitzondering op bovengenoemde zijn aanvragers die al in de WSNP zitten of
onder beschermingsbewind staan.
De ondersteuning die u van onze stichting krijgt is voor de duur van maximaal 1 jaar.

9. KRITISCH KIJKEN
Bij het beoordelen van uw aanvraag wordt kritisch gekeken. Wij kijken vooral naar luxe- en overbodige
uitgaven. Enkele voorbeelden zijn abonnementen op loterijen en kansspelen, abonnementen op
bijvoorbeeld Spotify, Netflix of Videoland maar ook abonnementen op dag-, week- of maandbladen zijn
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voor ons luxe uitgaven. Verder wordt er gekeken naar o.a. afgesloten 3 in 1 abonnementen
bellen/tv/internet. Vaak kan hier al goed op worden bespaard door te downgraden.
Een aanvraag wordt pas goedgekeurd als alle gevraagde stukken zijn ingeleverd!

10.PRIVE LENINGEN /SCHULDEN
Omdat deze leningen (schulden) niet officieel aantoonbaar zijn zullen wij deze niet meenemen in onze
berekeningen. Een opgestelde brief tussen bijvoorbeeld de aanvrager en een familielid of vriend wordt
door ons niet als een officieel stuk gezien.
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