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Diaconaal Fonds Barendrecht 
 

Aanvraagformulier 
Vertrouwelijk 

Postadres: Binnenlandse Baan 30, 2991 EA Barendrecht 
Telefoon:   06 – 36 38 47 87 
E-mail:      aanvraag@diaconaalfondsbarendrecht.nl  
Website:    www.diaconaalfondsbarendrecht.nl  

 
 
 
 

      
      
       
 
Gegevens aanvragende instantie: 

Naam instantie Naam hulp-/dienstverlener 

  

Adres Postcode Woonplaats 

   

E-mailadres Telefoonnummer Mobielnummer 

   

 
Gegevens cliënt           Gegevens echtgenoot/partner 

Achternaam en eventueel tussenvoegsel Achternaam en eventueel tussenvoegsel 

  

Voornaam Voornaam 

  

Woonadres Woonadres 

  

Postcode Plaats Postcode Plaats 

    

Geboortedatum Geboortedatum 

  

Alleenstaand  Gehuwd  Alleenstaand ouder  

Gescheiden van: Gescheiden van: 

  

 
Inwonende kinderen (zijn er meer dan 3 kinderen, vermeld dan hun gegevens op een aparte bijlage) 

Voornaam Jongen Meisje Geboortedatum School/beroep 

     

Voornaam Jongen Meisje Geboortedatum School/beroep 

     

Voornaam Jongen Meisje Geboortedatum School/beroep 

     

Alleen volledig ingevulde formulieren 
worden in behandeling genomen 

Dossiernummer: 

Datum:    

mailto:aanvraag@diaconaalfondsbarendrecht.nl
http://www.diaconaalfondsbarendrecht.nl/
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Gegevens aanvrager 

Reden aanvraag: 

 

Waarom is er sprake van spoed? 

 

Gewenst bedrag Op bankrekeningnummer Ten name van 

   

 
Inkomsten en uitgaven (gegevens bijvoegen, zie laatste pagina) 

Inkomsten per maand Uitgaven per maand 

Arbeid cliënt  Huur/kosten eigen woning  

Arbeid partner  Kostgeld  

Uitkering cliënt  Energie  

Uitkering partner  Water  

Alimentatie  Premie ziektekosten  

Heffingskorting  Verzekeringen  

Huurtoeslag  Auto/vervoerskosten  

Zorgtoeslag  Telefoonkosten  

Kinderbijslag  Levensonderhoud  
(kleding, boodschappen, 
vrijetijdbesteding etc.) 

 

Kindgebonden budget  Overige  

Kostgeld  
(inwonende kinderen) 

   

Andere inkomsten    

Totaal  Totaal  

Toelichting: 
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Indien schulden 

Hoogte schuld  Aflossingen  Rente  

Zijn er spaargelden o.i.d. Ja, 
bedrag: 

 Nee  

Is er sprake van schuldhulpverlening 
of WSNP? 

Ja  Nee  

Is er bijzondere bijstand voor de 
gevraagde kosten aangevraagd? 

Ja  Nee  

Is er een huisbezoek gebracht? Ja  Nee  

Zijn er andere fondsen 
aangeschreven? 

Ja  Nee  

Zo ja, welk fonds? Met welke hulpvraag? 

  

 
Sociale rapportage 

 

 

De Sociale Rapportage moet voor een goede beoordeling de volgende elementen bevatten: 
- Een korte (historische) schets van de sociale omstandigheden van cliënt en eventueel gezin 
- Een helder geformuleerde omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan 
- In geval van schulden, vermelden hoe deze zijn ontstaan 
- Welke maatregelen zijn genomen om de (financiële)problemen op te lossen en/of op welke 

manier door hulpverlening en cliënt zal worden geprobeerd soortgelijke situaties in de toekomst 
te voorkomen 

- Toelichting hoe de financiële steun kan bijdragen aan een structurele oplossing van de 
problemen van cliënt 
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Doelstelling van Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht 

Het voorzien in acute materiele of financiële behoeften als gevolg van een incidenteel probleem van 
inwoners van Barendrecht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 
Bij dit laatste kan worden gedacht aan het geven van persoonlijke/pastorale hulp, budgetadvies en 
schuldpreventie, of het bevorderen dat die hulp door anderen wordt gegeven. Wanneer u, naast 
financiële/materiële hulp, zulke hulp op prijs stelt, wilt u dit dan hieronder aangeven? 
S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is. 

• Heeft u belangstelling voor of behoefte aan persoonlijke/pastorale hulp? ☐ Ja  ☐ Nee 

• Indien ja, van welk kerkgenootschap? 
o Christelijke Gereformeerde Kerk; 
o Protestantse Gemeente; 
o Hersteld Hervormde Gemeente; 
o Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt; 
o Nederlands Gereformeerde Kerk; 
o Rooms Katholieke Parochie Sint Augustinus; 
o Hervormde Wijkgemeente B.A. Immanuëlkerk 

 

• Budgetadvies? ☐ Ja  ☐ Nee 

• Ondersteuning schuldpreventie? ☐ Ja  ☐ Nee 

Toestemmingsverklaring voor het delen van informatie en gegevens 

Met dit formulier krijgt de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht, hierna 
“Fonds”, toestemming om gegevens over mij te delen en te verwerken. Het kan hierbij gaan om 
gegevens over mij die door het wijkteam worden geregistreerd en/of gegevens die worden opgevraagd 
bij andere hulpverleners of instellingen of gegevens over mij die door het wijkteam worden verstrekt aan 
anderen, die betrekking hebben op de inzet van hulp, ondersteuning en/of zorg. 
 
Hieronder geef ik aan voor welke gegevensverwerkingen ik toestemming geef. 
 
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden: 

• Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen 
/instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt het Fonds mij opnieuw om 
toestemming; 

• Het Fonds informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens 
die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat het Fonds mij uitlegt om welke 
specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen 
helpen; 

• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het Fonds deze niet registreren; de 
toestemmingsverklaring zelf wordt gearchiveerd volgens de archiefwet. 

• Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen 
toestemming te geven. Het Fonds legt uit wat de gevolgen voor mijn hulpverlening zijn als ik 
(voor bepaalde) gegevens of personen geen toestemming geef; 

• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van 
toestemming gevolgen hebben voor mijn hulpverlening. Het Fonds zal mij hier van geval tot 
geval over informeren; 

• De intrekking van toestemming heeft geen gevolgen voor gegevensverwerkingen die vóór het 
moment van intrekking hebben plaatsgevonden. 

• Mijn gegevens zullen door het Fonds maximaal 5 jaar bewaard worden. 
 
In het kader van de privacywetgeving mogen gegevens alleen gedeeld worden als personen hiervoor 
toestemming geven. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen is het soms noodzakelijk om met 
meerdere organisaties te overleggen en informatie te delen met hieronder genoemde 
samenwerkingspartners. Als aanvrager geeft ik toestemming om mijn gegevens te delen met: 
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Organisatie 1           

Naam contactpersoon            

Ik geef toestemming om informatie op te vragen / te verstrekken (omcirkel wat van toepassing is).  

☐ Ja  ☐ Nee  

Deze gegevens zijn nodig omdat         

 

Organisatie 2           

Naam contactpersoon            

Ik geef toestemming om informatie op te vragen / te verstrekken (omcirkel wat van toepassing is). 

☐ Ja  ☐ Nee 

Deze gegevens zijn nodig omdat         

      

Organisatie 3           

Naam contactpersoon            

Ik geef toestemming om informatie op te vragen / te verstrekken (omcirkel wat van toepassing is).  

☐ Ja  ☐ Nee  

Deze gegevens zijn nodig omdat         

 

Ondertekening en akkoord verklaring 

Met ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager dat dit formulier naar waarheid ingevuld is 
en tevens verklaart de aanvrager het er mee eens te zijn dat informatie wordt opgevraagd wordt bij 
en/of verstrekt wordt aan de hierboven aangegeven organisaties. 

 

Datum Naam cliënt Handtekening 

   

 

Datum Naam echtgeno(o)t(e) / partner 
cliënt 

Handtekening 

   

 

Datum Naam kind ouder dan 16 jaar Handtekening 

   

 

Datum Naam aanvrager 
(hulp/dienstverlener) 

Handtekening 

   

 


