Aanvraagformulier Voedselbank “De Eetketen” Zutphen
Postbus 4058 7200BB Zutphen
TOELICHTING
DOEL
Stichting Voedselbank Zutphen De Eetketen is een onafhankelijk non-profit vrijwilligersinitiatief dat
strijdt tegen armoede en verspilling. Dit doet zij door voedseloverschotten te verzamelen en te
herverdelen onder de minima in de maatschappij.
CRITERIA
Mensen komen in aanmerking voor een voedselpakket als zij voldoen aan het criterium dat zij, na
aftrek van vaste lasten, moeten rondkomen van een leefgeld van € 180.- per maand of lager.
Dit is het bedrag voor 1 persoon.
Voor elke extra volwassene die erbij komt in een gezin komt er € 70.- bij.
Voor elk kind tot en met 17 jaar komt er € 70.- bij.
Het inkomen van inwonende kinderen zowel boven als onder 18 jaar moet ook worden opgegeven.
VASTE LASTEN
Alle vaste lasten van bijvoorbeeld huur, verzekeringen, ziektekosten, belastingen, energie en water
mag u aftrekken. Alleen min of meer noodzakelijk gemaakte schulden komen voor aftrek in
aanmerking.
Belastingkortingen (bv. alleenstaande ouderkorting) en kinderbijslag worden buiten beschouwing
gelaten.
WERKWIJZE
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u de volgende stappen
ondernemen:
1. Haal een aanvraagformulier op bij de Voedselbank Zutphen Groenmarkt 14a op vrijdagmorgen
tussen 11.15 - 13.00 uur, of download het formulier van de website van de Voedselbank Zutphen
(www.voedselbankzutphen.nl)
2. Vul het formulier in
3. Maak een kopie van uw bank- en/of girorekening afschriften van de laatste maand
4. Maak kopie(en) van uw laatste jaaropgave(n) waaruit uw totaalinkomen blijkt
5. Kom op vrijdagochtend tussen 11.15 en 12.45 naar de Voedselbank aan de Groenmarkt 14 a en
lever het formulier daar in. Een van onze medewerkers heeft een gesprek met u,
of:
6. Stuur alles op naar Postbus 4058, 7200 BB te Zutphen. Een medewerker van de Voedselbank
controleert de juistheid van de gegevens op het formulier aan de hand van de meegestuurde
documenten en nodigt u telefonisch uit voor een gesprek op de Voedselbank..
Wanneer u in aanmerking komt voor een voedselpakket dient u wel zelf boodschappentassen mee te
nemen en u dient zich de eerste keer te kunnen identificeren.
Wanneer uw huishouden bestaat uit drie personen dan komt u in aanmerking voor een tweede pakket.
De deelname aan de Voedselbank kan ten hoogste 3 jaar zijn.
PRIVACY VERKLARING
De Stichting Voedselbank Zutphen De Eetketen respecteert de privacy van de door de aanvrager
verstrekte gegevens. De Eetketen geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van
derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en
in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de voedselbank. Door het
aanvraagformulier voor ondersteuning door de Voedselbank te tekenen geeft u toestemming tot
inzage.
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