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Aanvraag
Inleiding
Het Steunfonds Vluchtelingen De Bilt heeft als doel het verlenen van financiële steun aan
(initiatieven ten behoeve van) vluchtelingen in de gemeente De Bilt, voor zover deze
steun niet door de gemeente of andere overheid geleverd wordt of zou moeten worden.

Voorbeelden hiervan zijn kosten voor gezinshereniging, omscholing en integratie-
bevorderende activiteiten.

Het Steunfonds ontvangt ter invulling van deze doelstelling giften van instellingen en
particulieren. Sommige van deze giften zijn “geoormerkt”: de schenker heeft dan een
specifiek doel voor ogen, dat binnen onze doelstelling past. Zo ontvingen wij een
substantiële gift met als doel het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijke integratie van kindvluchtelingen in de gemeente De Bilt. Hierbij moet
vooral gedacht worden aan opleidingen die het kind zich beter laten ontplooien en in
staat zullen stellen zelfstandig in onze maatschappij te functioneren.

Het bestuur van de Stichting beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij een
beroep op de “geoormerkte gelden” kan een dergelijk besluit onderworpen zijn aan
externe toetsing.

Tegen een beslissing op een aanvraag kan niet in beroep worden gekomen. Uiteraard
gaan wij vertrouwelijk met alle verstrekte gegevens om.

Aanvraag
Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, indien deze in gelijke nummering de
volgende informatie bevat:

1. Aanvrager: Wie dient de aanvraag in?

Initiatiefnemer (voor- en achternaam):

Eventueel: organisatie, zoals Steunpunt:

E-mailadres initiatiefnemer:

Telefoonnummer initiatiefnemer:

2. Betrokkene: Voor wie is de aanvraag bestemd?

Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Indien minderjarig, vertegenwoordiger: Vader / Moeder / Anders:

Voornaam

Achternaam:
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3. Achtergrond betrokkene

Woonachtig in gemeente De Bilt sinds: ____-____-_______ (dd-mm-jjjj)
Bij gezinshereniging, eerste van het gezin

in gemeente De Bilt woonachtig sinds: ____-____-_______ (dd-mm-jjjj)

4. Gewenste ondersteuning

Gewenst bedrag €

Staat dit vast, of is het een schatting? Staat vast / Schatting

Is dit eenmalig, of periodiek? Eenmalig / Periodiek

Indien periodiek, welke frequentie?

Indien periodiek, hoe vaak totaal?

Geef een gedetailleerde inhoudelijke omschrijving van de gewenste ondersteuning en
motiveer waarom vervulling van de wens van belang is. Schets een compleet beeld.
Leidt toekenning tot een volgende behoefte? Als het om een opleiding gaat, specificeer
dan welke opleiding.

(Voeg eventueel een apart document bij voor een uitgebreidere toelichting.)

5. Alternatieven (geef op alle vragen een toelichtend antwoord)

a) Kan de betrokkene (respectievelijk
diens ouder(s) of verzorger(s)) zelf
de betreffende kosten dragen? Zo
ja, leg uit waarom toch een
aanvraag wordt gedaan. Zo nee,
leg uit waarom niet.

b) Is de mogelijkheid van gespreide
betaling onderzocht?

c) Is onderzocht of de RSD, DUO of
andere instantie een bijdrage kan
leveren, bijvoorbeeld met een
lening?

Graag de aanvraag met eventuele bijlagen verzenden naar onderstaand e-mailadres.


