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Aanvraagformulier BAANFONDS 
Stichting Coulancefonds De Baan (Baanfonds) stelt zich ten doel betalingsverplichtingen deels of geheel 
over te nemen van die deelnemers aan activiteiten van de Baan voor wie de reguliere contributies en 
bijdragen een te zware financiële belasting zijn. 
Het bestuur van het Baanfonds houdt zich het recht voor  om bij de aanvrager aanvullende informatie in 
te winnen. Er mogen meerdere aanvragen per seizoen ( 1-9 tot 31/8) gedaan worden. De bijdrage vanuit 
het fonds bedraagt maximaal € 300,-  per seizoen per aanvrager. Indien een bijdrage toegezegd is , 
wordt deze direct overgemaakt door het Baanfonds aan stichting De Baan. 

 

De gevraagde toekenning is bestemd voor (“aanvrager” = de deelnemer van 
De Baan) 

Naam ……………………………………………………………………. Voorletter(s)…………………………………........m/v 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Postcode …………………………………….. Woonplaats……………………………………………………………….………….…. 

Telefoon…………………………………………………………….Geboortedatum……………………………………….…….…… 

Burgerlijke staat……….………………………………………. e-mailadres…………………………………………………………… 

Indien de invuller van dit formulier niet de aanvrager is, graag hier de 
gegevens van de invuller: 

Relatie tot de aanvrager ………………………………………………………………………………………………………………… 

naam van de organisatie ( indien van toepassing) ………………………………………………………………………… 

Naam ……………………………………………………………………. Voorletter(s)…………………………………........m/v 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Postcode …………………………………….. Woonplaats……………………………………………………………….………….…. 

Telefoon…………………………………………e-mailadres……………………………………………………………………………. 

Waar wordt de fondsbijdrage voor gevraagd? 

Is de aanvrager al lid/bekend bij stichting De Baan, zo ja, bij welke club?……………………………………….. 

Voor welke activiteit wordt de aanvraag gedaan?  

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

Heeft U andere oplossingen geprobeerd of andere aanvragen lopen?................................................ 

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

Welke bijdrage wordt gevraagd ?......................................................................................................... 

Diende u al eerder een aanvraag in bij het Baanfonds? Zo ja, voor wat en wanneer ?  

.............................................................................................................................................................. 
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Financiële gegevens 

Vul maandelijkse netto bedragen in  [voor kinderen onder de 18 gegevens ouders.] 

Netto inkomen (excl. vakantiegeld) ……………………………………………………………………………………………………. 

Kinderbijslag en/of inkomsten van het thuiswonend kind zelf ( bv WAJONG)…………………………………….. 

Persoonsgebonden budget …………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen…………………………………..… 

Omschrijf uw woonsituatie……………………………………………………………………………………………………….………… 

Wat zijn uw woonlasten?…………………………………………………………………………………………………………….……… 

Heeft u spaargeld, aandelen  enz.?……………………………………………………………………………………………………… 

Heeft u schulden?……………………………………………totaalbedrag …………………………………………………..…..……. 

Maandelijkse aflossing……………………………………………. 

Zijn er instanties die uw aanvraag kunnen ondersteunen?.....……………………………………………………..…….. 

Verklaring  aanvrager of wettelijk  vertegenwoordiger  

Ondergetekende (naam):   ………………….…………………………………………………………………………….……………..… 

Geboortedatum:  …………………………….   Woonplaats:  …………………………………………………………………………. 

Verklaart dat alle gegevens naar waarheid zijn vermeld op dit aanvraagformulier. 

Verleent het Baanfonds Stichting De Baan toestemming om bij het behandelen van deze aanvraag 
informatie te verstrekken of te vragen aan instanties en personen voor zover van belang voor de 
behandeling van de aanvraag. 

 

Datum…………………………………………………… Plaats……………………………………………………. 

 

Handtekening………………………………………. 

U kunt dit formulier versturen naar: 

Stichting Baanfonds t.a.v. Secretariaat, Lorentzlaan 61, 2105 TR, Heemstede 

Of mailen naar: baanfonds@gmail.com  o.v.v. nieuwe aanvraag + datum 

Voor vragen: 023- 5314463, vragen naar Marlies Lolkema ( ma,di,woe,do) 

 

Als de aanvrager 18 jaar of jonger is, kunt u voor sportactiviteiten een fondsbijdrage aanvragen bij  

www.jeugdsportfonds.nl of voor culturele activiteiten: www.jeugdcultuurfonds.nl  

mailto:baanfonds@gmail.com
http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/

