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Aanvraagformulier voor financiële bijdrage 
- Financiële bijdragen worden verleend om armoede te bestrijden in Delft e.o. als andere voorzieningen ontbreken. 
- Alleen volledig ingevulde- en ondertekende aanvragen kunnen in behandeling genomen worden. 
- De actie is éénmalig en loopt van Januari 2023 t/m maart 2023. 
- Het ISF bepaalt op basis van de binnengekomen aanvragen en de beschikbare middelen wie een bijdrage krijgt en hoe 
groot deze is.  
- De bijdrage wordt verstrekt d.m.v. betaling van (een deel van) een ingediende factuur (facturen) van een schuldeiser 
van de aanvrager. De betaling wordt direct aan de schuldeiser overgemaakt o.v.v. het betreffende factuurnummer. 
- Binnen een week na aanvraag wordt de aanvrager geïnformeerd over het al dan niet toewijzen en de hoogte ervan.  
- Over het besluit wordt niet gecorrespondeerd. 
 
 

Naam aanvrager en voorletters  :…………………………………………………………    Geboorte datum  :…………………………  m/v 

Naam partner en voorletters       :………………………………………………………..     Geboorte datum  :…………………………  m/v 

Adres (straat/nummer/postcode) :……………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Kinderen zonder eigen inkomen (aantal/leeftijd) :…………………………………………………………………………………….….…………. 

 

Begeleidende organisatie          :………………………………………………………    Vertegenwoordigd door:…………….….………….. 

Welke relatie heeft u tot de aanvrager en hoe lang?   :……………………………………………………………………………….………….. 

Telefoonnummer                            :……………………………………………………….     Email  :………………………………….………………. 
 

Voor welk doel wordt de aanvraag gedaan?  :……………………………………………………………………………….………………………… 

Wie is de schuldeiser?       :……………………………………………………………………………….……………………….. 

Wat is het volledig noodzakelijke bedrag?      :…………………………. Factuur nummer :..…………………………..……………..…..  

Per wanneer moet de factuur zijn betaald?    :…………………………………………………………………………………………………………. 

Wat zijn de bankgegevens van schuldeiser?     :……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Is er gebruik gemaakt van een voorliggende voorziening     0 Nee     Waarom niet? ………………………………………..…  

(bv bijzondere bijstand, 800€/500€ energiecompensatie) 0 Ja  Bij wie? + resultaat? …………………………….…… 

Kijk op www.ISFDelft.nl/noodhulpactie voor meer informatie.               …………………………………………………………….……  

Het ISF heeft een Noodfonds dat alleen kan helpen als alle overige opties uitgeput zijn. 

 

Is er ook hulp gevraagd bij andere fondsen?  0 Nee     0 Ja, bij wie? …………………………………………….. 

        Met welk resultaat?  ………………………………… 

 

Valt u onder budgetbeheer?     0 Nee 0 Ja, tot wanneer?   ………………………………….. 

Ontvangt u weekgeld?     0 Nee 0 Ja, welk bedrag?   ………………………………….. 
  

Noodhulp  winter 2022-2023 
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Motivatie van aanvraag: 
Wat is de reden waarom financiële hulp noodzakelijk is  :………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Is de aanvraag om een kortlopend (financieel) probleem op te lossen?  Verklaar waarom wel/niet .…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Financiële situatie:  Schuld (exclusief hypotheek)  ……………………………………………  en Spaargeld  :……………………………………. 

 

Heeft u behoefte aan informatie over energiebesparende maatregelen?    Ja/Nee 

zoja:  wat voor hulp? ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 

Heeft u behoefte aan meer kennis over de hulpverlenende instanties in Delft?    Ja/Nee 

Het ISF heeft hiervoor een overzicht beschikbaar dat per email toegestuurd kan worden. 

Naar welk email adres kan dit verstuurd worden?   ………………………………………………………………………………………………………. 

ISOFA kan helpen met het structureren van inkomsten en uitgaven. Wilt u contact met ISOFA?  Ja/Nee 

Als u ‘Ja’ invult worden uw naam en adres gegevens gedeeld met ISOFA en neemt ISOFA contact met u op. 

 

Let op: 
- Bij de aanvraag moet de factuur (facturen) gevoegd zijn waarop de aanvraag betrekking heeft. Bij honorering zal het 
ISF (een deel van) de factuur, binnen een week,  rechtstreeks over maken aan de schuldeiser.  

- Het ISF kan aanvullende informatie opvragen. 

- Deze actie wordt uitgevoerd in overleg met SUN (Stichting Urgente Noden Delft eo).  

- De aanvrager en de aanvragende organisatie machtigen het ISF de vermelde gegevens te delen met stichting SUN en 
voor zover relevant te gebruiken in het kader van verantwoording aflegging. 

- Met het indienen van een ondertekend aanvraagformulier geeft u het ISF toestemming om uw gegevens te verwerken 
en op te slaan. Voor privacyregels verwijzen wij naar: https://www.isfdelft.nl/organisatie/privacy/. 

- Aan het invullen van dit aanvraagformulier kan geen enkel recht worden ontleend. 

 

Naar waarheid ingevuld op: ……………………………… (datum) Gegevens zijn gecontroleerd op:…..………………..……(datum) 

Naam aanvrager:…………………………………………………………. Gegevens zijn gecontroleerd door:…………………………………..  

Handtekening:……………………………………………………………… Te bereiken op telefoon:…………………………………………………. 

Telefoon nr aanvrager:…………………………………………………. Namens: …………………………………(begeleidende organisatie)  

Email adres aanvrager:…………………………………………………  Als er geen begeleider is dan ook blad 3 invullen 
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Wat voor een soort inkomen hebben u en uw partner? 

Inkomen aanvrager uit:     Inkomen partner uit: 

q Loon      q  Loon  

q Uitkering     q  Uitkering  

q Alimentatie     q Alimentatie 

q Geen inkomen     q Geen inkomen 

q Anders, namelijk:  …………………………………..  q Anders, namelijk:   ………………………………… 

 ………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………. 

 

Hoe hoog is uw gezamenlijk inkomen per maand / 4 weken?   ..………………………………………………………………(netto) 

 

Gezinsuitgaven per maand 
Huur / hypotheek:…………………………………………………… Gas/licht:………………………………………………………………. 

Telefoon/internet/TV………………………………………………  Water:…………………………………………………………………..  

Premie zorgverzekering:………………………………………….  Belastingen (gem eo regio)…………………………………… 

Overige vaste lasten:……………………………………………….   

 

Indien er schulden zijn:  Totaal van de openstaande schuld 
Naam schuldeiser   Bedrag van de schuld Aflossing per maand 

…………………………………………………… €…………………………. €…………………………. 

…………………………………………………… €…………………………. €…………………………. 

…………………………………………………… €…………………………. €…………………………. 

 

 

Bijlagen  

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee.  

• Kopie van uw paspoort of identiteitskaart  

• Recent overzicht van het (gezamenlijk) inkomen (loonspecificatie, alimentatie enz.)  

• Een overzicht waaruit blijkt wat de stijging van energiekosten zijn van 2021 naar 2022 (alleen bij energieschuld)  

• Bewijs van betaling energiekosten 2021 en 2022 (kopie bankafschrift of overzicht internetbankieren)  

• Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie belastingaangifte over 2021 

   Dit blad is alleen nodig als er geen begeleidende organisatie is. 


