Stichting Steunfonds VluchtelingenWerk Twenterand
Aanvraagformulier financiële steun SSVT

1. Naam en

contactgegevens
van begeleider CV,
coördinator of
spreekuur mdwkr.

Naam

:

Telefoon

:

e-mail

:

2. Aanvrager is

Begeleider CV / Coördinator vluchtelingenwerk / Speekuurmedewerker

3. Datum aanvraag en

d.d.:

Handtekening aanvrager:

4. Financiële steun

Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

IBAN

:

€

Door vluchteling zelf op te brengen bedrag:

handtekening

wordt aangevraagd
voor statushouder:

5. Gevraagd:

€

6. Beschrijving van het
probleem, waarvoor
financiële steun
nodig is.

Beschrijving van de
directe of indirecte
relatie tussen het
probleem en het feit
dat betrokkene
vluchteling is.

7. Andere onderzochte
mogelijkheden:

Kan betrokkene zelf aan geld komen bij familie, vrienden
enz.?

Ja / Nee

Is gewone of bijzondere bijstand door de gemeentelijke
sociale dienst mogelijk?

Ja / Nee

Is uitstel van betaling mogelijk?

Ja / Nee

Is een betalingsregeling mogelijk?

Ja / Nee

Kan een beroep gedaan worden op het Noodfonds
VluchtelingenWerk Oost Nederland?

Ja / Nee

Zijn er mogelijk andere bronnen, zoals diaconie van de kerk
waarbij de vluchteling zich heeft aangesloten?

Ja / Nee
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Andere mogelijkheden onderzocht:

8. Motivatie van de
aanvraag:

9. Is de gevraagde steun incidenteel van aard?

Ja / Nee

10. Bestaat er perspectief op terugbetaling?

Ja / Nee

Zo nee, omschrijf het structurele probleem:

Zo ja, omschrijf dit perspectief:

Vul hieronder het voorstel van terugbetaling in:
De lening ter hoogte van € ___________ [bedrag] zal in ______ [aantal termijnen]
van € __________ [bedrag per maand] worden terug betaald aan SSVT.
De eerste betalingstermijn vangt aan op ______________

[datum].

Door het invullen en indienen van een ingevuld aanvraagformulier worden geen automatische rechten toegekend.
Na behandeling van de aanvraag door SSVT ontvangt de cliënt een schriftelijke bevestiging van het besluit.
De bevestigingsbrief dient (bij positief besluit) door cliënt v.v. handtekening retour gezonden te worden naar SSVT.
Cliënt en aanvrager gaan bij ondertekening akkoord met gebruik van hun ingevulde persoonlijke gegevens door
SSVT voor administratieve verwerking om deze aanvraag te beoordelen en uit te voeren.
U kunt het formulier zenden naar email:

info@vluchtelingenwerktwenterand.nl
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