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In te vullen door de Voedselbank 
 
Aanvraag gehonoreerd ja   nee 
 
Reden(en), indien wordt afgeweken van de criteria: 
 

 

 

 

 
 

Postadres:  Postbus 248, 9930 AE Delfzijl 

E-mailadres:  info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl 

Telefoon:  06-83897365, bereikbaar op vrijdagmorgen van 9.30-12.00 uur 
 

Aanvraag ondersteuning Voedselbank 
Bij alle bedragen die u vermeldt op dit aanvraagformulier moeten fotokopieën worden gevoegd 

waaruit blijkt dat u deze bedragen moet betalen aan of ontvangt van een instantie. Zorg altijd 
voor bewijsstukken, waaronder bankafschriften van de laatste twee maanden. 

 
Zonder bijlagen is uw aanvraag niet geldig! 

 
Datum van aanvraag: 

 
Gegevens aanvrager:    Gegevens aanvragende partner: 

Mevrouw/heer   Mevrouw/heer  

Voorletter(s)   Voorletter(s)  

Achternaam   Achternaam  

Adres   Adres  

Postcode   Postcode  

Woonplaats   Woonplaats  

Telefoonnummer   Telefoonnummer  

Mobiel nummer   Mobiel nummer  

E-mail   E-mail  

Geboortedatum   Geboortedatum  

 
Gegevens kinderen: 

Naam Jongen Meisje Geb.datum Inwonend Uitwonend Indien 
uitwonend, 

waar? 

       

       

       

       

       

Hierbij verleen ik wel/geen* toestemming aan de Volkskredietbank om informatie te verstrekken 
aan de Voedselbank. 

 
Hierbij verleen ik instanties wel/geen* toestemming om informatie te verstrekken aan de 
Voedselbank. 
 
Hierbij verleen ik de Voedselbank wel/geen* toestemming om gegevens te verstrekken aan andere 
relevante organisaties (bijv. SWD, ASWA, VKB, Humanitas) en/of mijn gegevens betreffende naam 
en adres te laten opnemen in het Mens Centraal Kennissysteem. 

U wenst wel/geen** gebruik te maken van ondersteuning door een van de in de vorige alinea 

vermelde organisaties, 
nl. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*Doorstrepen wat niet van toepassing is. 

mailto:info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl
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Privacy Statement: 

Stichting Voedselbank Nederland (De Voedselbank) en de Voedselbank Appingedam-Delfzijl 
respecteren de privacy van de aanvrager. De voedselbank geeft uw gegevens niet door aan derden, 
tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 
 
Voedselpakketten worden voor een periode van drie, zes of 12 maanden verstrekt. Na deze periode 
dient u een nieuwe aanvraag in te dienen. 
 

Uitgaven en Inkomsten: 

  Inkomsten aanvrager Inkomsten partner 

Netto Loon/Salaris specificeer met 
bewijsstukken 

   

Uitkering UWV, SVT of 
bijstandsuitkering met bewijsstukken 

   

AOW en particuliere pensioen(en) met 

bewijsstukken 

   

Arbeidsongeschiktheidsuitkering met 
bewijsstukken 

   

WW met bewijsstukken    

Ziekengeld met bewijsstukken    

Anders, nl.     

Belastingteruggave specificeer met 
bewijsstukken 

   

Kindertoeslag, specificeer met 
bewijsstukken 

   

Huurtoeslag, specificeer met 
bewijsstukken 

   

Zorgtoeslag, specificeer met 

bewijsstukken 

   

Kostgeld medebewoners, kinderen 18 
jaar of ouder 

   

Overige inkomsten    

Totaal netto inkomsten    

  

 Uitgaven 

Huur/hypotheek, voorzien van 
bewijsstukken 

 

Elektra, voorzien van bewijsstukken  

Gas, voorzien van bewijsstukken  

Water, voorzien van bewijsstukken  

Verzekeringen, voorzien van 
bewijsstukken 

 

Zorgverzekering, voorzien van 
bewijsstukken 

 

  

Overige vaste lasten:  

Telefoon  

Mobiele telefoon  

Computer  

Televisie  

Diversen  

  

Totaal netto uitgaven  

  

Netto vrij te besteden per maand 
(totaal inkomen - totaal uitgaven) 

 

  

Netto vrij besteedbaar per week  
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Schulden: Bedrag: Regeling: 

Huur  Ja/nee 

Energie: gas/elektra/water  Ja/nee 

Internet  Ja/nee 

Telefoon  Ja/nee 

Postorderbedrijven  Ja/nee 

Alimentatie  Ja/nee 

Gemeentelijke belastingen  Ja/nee  

Anders, nl.:  Ja/nee 

Sinds wanneer zijn de schulden 

ontstaan? 

Minder dan een jaar 

geleden 

Langer dan een jaar 

geleden 

   

   

Voorzieningen:   

Maakt u gebruik van WMO-

voorzieningen? (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) zoals huishoudelijke 
hulp, woningaanpassingen, vervoer, 
begeleiding of dagbesteding 

Ja/nee 

Zo ja, van wie en waarvoor? 
 
 
Zo nee, waarom niet? 

 
 

Maakt u gebruik van de mogelijkheid tot 
kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen? 

Ja/nee 
Zo nee, waarom niet? 
 

 
 

Maakt u gebruik van de mogelijkheid tot 
bijzondere bijstand? 
Maakt u gebruik van een collectieve 

ziektekostenverzekering? 

Ja/nee 
Zo nee, waarom niet? 
 

 

 
 

Heeft u een individuele inkomenstoeslag Ja/nee 
 
Zo ja, van wie en waarvoor? 
 

 
Zo nee, waarom niet? 
 
 

Ontvangt u een tegemoetkoming in de 

ziektekosten?  

Ja/nee 

Zo nee, waarom niet?  
 
 

 

 
Toelichting waarom ondersteuning gewenst/noodzakelijk is: 

 

 

 

 
Lichamelijke beperking? Ja/nee * (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 
Zo ja, wat is de aard van uw beperking?  
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Bezittingen: 

Auto  

Bouwjaar auto  

Caravan  

Boot  

  
Verzekeringen:  

Wettelijke aansprakelijkheid Ja/nee 

Inboedel Ja/nee 

Opstal Ja/nee 

Overlijdensverzekering/lidmaatschap uitvaartvereniging Ja/nee 

 
Krijgt u begeleiding van de Volkskredietbank in Appingedam? Ja/nee. 
 

Naam contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

 
Bent u daar voor de volgende zaken onder begeleiding? Ja/Zo nee, waarom niet? 
 

Budgetbeheer  

Schuldregeling  

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen) 

 

 
Staat u onder begeleiding van een bewindvoeringsbureau of een andere instelling? Ja/Zo nee, 
waarom niet? 

Naam van de instelling  

Naam van de contactpersoon  

Telefoonnummer van de contactpersoon  

 
Bent u daar voor de volgende zaken onder begeleiding? Ja/nee. 

 

Budgetbeheer  

Schuldregeling  

WSNP(Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen) 

 

 
Ik verklaar hierbij de juiste gegevens, zonder achterhouding van informatie, te hebben verstrekt 
ten behoeve van een toekenning. 
 

 
Handtekening aanvrager 
 

 

Naam van hulpverlenende instantie  

Naam contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

 
Ondertekening door hulpverlenende instantie 

 

 

 

Indien u onjuiste gegevens verstrekt aan de Voedselbank kan dit voor u nadelige 
gevolgen hebben. In het ergste geval wordt de aanvraag beëindigd. 

 


