
Noodfonds Ede 
 
Soms raak je door omstandigheden financieel tussen wal en schip. En niet 
altijd door eigen schuld. Indien er een acuut probleem of knelpunt ontstaat, 
kan Noodfonds Ede helpen.  
Noodfonds Ede is bedoeld voor eenmalige, individuele, kleinschalige, 
financiële noodvragen, waar geen andere opties voor zijn. Het gaat om een (bescheiden) bijdrage aan 
primaire levensbehoeften, die echt nodig zijn. De bijdrage is een steun in de rug, op weg naar stabilisatie of 
verbetering van de situatie. Incidentele financiële ondersteuning  kan soms net genoeg zijn om erger te 
voorkomen.  
 
Richtlijnen Noodfonds Ede 
 
Noodfonds Ede levert maatwerk en heeft geen vaststaande criteria. Wel zijn er een aantal richtlijnen waar 
een aanvraag aan moet voldoen: 
 

• Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een hulpverlener. Van een hulpverlener 
verwachten wij: [1] goed inzicht in de financiële en sociale situatie van de aanvrager, [2] het 
kunnen onderschrijven van de aanvraag als noodzakelijk of zeer wenselijk en dat goed kunnen 
beargumenteren, en [3] een duidelijke visie op het vervolg aan hulpverlening, gericht op een 
structurele aanpak van de problematiek, om niet nogmaals in een noodsituatie te raken.  
 

• Een aanvraag kan alleen worden ingediend als er geen andere voorzieningen meer zijn: geen eigen 
mogelijkheden, geen wettelijke regelingen (er zijn geen regelingen, er kan geen gebruik van worden 
gemaakt, of de procedure duurt te lang), geen kerkelijke hulp, ed. Er moet dus eerst nagevraagd 
worden bij de zogenaamde ‘voorliggende voorzieningen’. 

 
En verder:  

• Het moet gaan om een urgente noodsituatie met een incidenteel karakter. 
• Het aangevraagde moet [1] de situatie van de aanvrager stabiliseren of verbeteren en [2] bijdragen 

aan een structurele oplossing van de gehele problematiek. 
• De motivatie van de aanvrager is belangrijk: wat geeft het hem of haar voor aanlokkelijk 

perspectief? En is de aanvrager gemotiveerd om zelf een bijdrage te leveren (hoe dan ook)? 
• De bijdrage wordt in principe nooit op de rekening van de aanvrager zelf overgemaakt. 

 
Aanvraagformulier invullen 
 
Let op! [1] Sla dit aanvraagformulier eerst op de pc op. [2] Vul dan in, [3] print en [4] onderteken het door 
zowel hulpverlener als aanvrager. [5a] Stuur het formulier op, of [5b] scan en stuur per e-mail.  
NB: De hulpverlener vult onderstaande aanvraag samen met de aanvrager naar waarheid in. Het juist en 
volledig invullen van het aanvraagformulier verkort het proces.  
 
Reactietermijn: Er volgt een reactie binnen 5 werkdagen. Is er sprake van spoed? Bel of app dan dat er een 
aanvraag onderweg is. 
 
Privacy: De gegevens op het aanmeldformulier zijn noodzakelijk voor het nemen van een beslissing door 
het Noodfonds. Als Noodfonds Ede t.a.v. de afhandeling m.b.t. de ingevulde gegevens vragen heeft aan 
derden, zullen wij altijd eerst de aanvrager om toestemming vragen, voordat wij contact opnemen met 
derden. Wij delen persoonlijke gegevens niet met derden. Bij akkoord worden de gegevens omtrent de 
aanvraag maximaal zeven jaar bewaard. Bij geen akkoord worden de personalia van de aanvraag na 
afhandeling onherkenbaar gemaakt. 
 
  



Aanvraagformulier 
Persoonsgegevens 

Indiener (hulpverlener) 
Naam instantie: Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Adres instantie:  Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Naam hulpverlener:  Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Functie: Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Telefoon: Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Emailadres:  Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Te bereiken op dag/tijd: Vrije schrijfruimte, 1 regel 

Aanvrager (noodlijdende) 
Naam: Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Straat en huisnummer:  Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Postcode en woonplaats: Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Geboortedatum: Vrije schrijfruimte, 1 regel 
Geslacht:  M/V 
Inwonende partner:   ja/nee 
Inwonende kinderen:    ja/nee 
Zo ja, leeftijden: Vrije schrijfruimte, 1 regel 

Inkomsten en uitgaven 

Inkomsten per maand  Bedrag 
Werk  
Uitkering 
AOW  
Pensioen 
Huurtoeslag  
Zorgtoeslag 
Kind-gebonden budget 
Inkomsten partner 
Kostgeld inwonende kinderen 
Alimentatie 
Overige inkomsten 

Totaal inkomsten: 

Uitgaven per maand  Bedrag 
Huur  
Hypotheek 
Energie (gas/elektra) en water 
Abonnementen tel/int/tv 
Zorgverzekering  
Gemeentelijke belasting 
Kinderopvang 
Vaste kosten vervoer (auto/ov) 
Overige verzekeringen 
Eigen bijdrage (structureel) 
Schuldaflossing 
Overige lasten 
Totaal uitgaven: 

Overig 
Te besteden leefgeld per week:  
Is er vermogen (spaargeld, auto, huis, ed.)?    ja/nee, 

Zo ja, wat is het, wat is de waarde en voor hoeveel is dit aan te spreken? 

Zijn er binnenkort (andere) grote uitgaven te verwachten? ja/nee 
Zo ja: wat voor uitgaven en welk bedrag? 



Zijn er schulden?       Ja/nee 
Zo ja, wat is het totaalbedrag?     

Loopt er een schuld/budget-hulptraject?   Ja/nee/nvt 
Zo ja, welke vorm (budgetbeheer, schulddienstverlening, bewindvoering, WSNP) en wat is de begin- 
en eind-datum?      
 
 

 
Andere voorzieningen 
 
Is er m.b.t. onderstaande aanvraag contact geweest met / een aanvraag ingediend bij / mogelijkheden 
bekeken van: 
Het netwerk van de aanvrager?   Ja/nee/nvt  

Indien ja, resultaat:    
 
 

De inkomensconsulent?   Ja/nee/nvt   
Indien ja, resultaat:    
 
 

De schulddienstverlener?   Ja/nee/nvt  
Indien ja, resultaat:    
 
 

De bewindvoerder?    Ja/nee/nvt  
Indien ja, resultaat:    
 
 

De WMO-consulent?    Ja/nee/nvt  
Indien ja, resultaat:    
 
 

De bijzondere bijstand / minimaregelingen? Ja/nee 
Indien ja, resultaat:    
 
 

De kerk of moskee?    Ja/nee/nvt    
Indien ja, resultaat:    
 
 

Andere fondsen / overig?   Ja/nee/nvt    
 Indien ja, resultaat:    
 
 
 
Aanvraag Noodfonds Ede  
 

Aanvraag 
Wat is de concrete vraag aan het Noodfonds (hoogte bedrag en doel)?  
 
 
 
 
 



Toelichting (hoe is de vraag of situatie ontstaan, wat is er al gedaan om het op te lossen en waarom loopt 
het spaak?):         
 
 
 
 
 
 
 
  
Wat is de urgentie in de vraag?       
 
 
 
 
 
Is er directe haast bij, en zo ja, waarom?     
 
 
 
 
 
Is er eerder een aanvraag gedaan bij het Noodfonds Ede, en zo ja, waarvoor?    

 
 
 

 
Omstandigheden 

Is er sprake van ‘verwijtbare’ zaken aan de kant van de aanvrager? Ja/nee 
Zo ja, welke?        
 
 
 
 
 

Is er sprake van verzachtende omstandigheden aan de kant van de aanvrager? Ja/nee  
Zo ja, welke?        
 
 
 
 
 

Kan de aanvrager zelf een deel meebetalen of iets anders bijdragen? Ja/nee 
Zo ja, hoeveel of wat?       
 
 
 
 
 

 
 
 



Wat is er in gang gezet / loopt er om de leefsituatie van de aanvrager te verbeteren, perspectief te 
vergroten en uit deze situatie te komen (en er niet weer in te raken)?     
          
 
 
 
 
 
Wat draagt de bijdrage van het Noodfonds Ede bij in dit geheel?  
 
 
 
 
 
Kunt u, als hulpverlener, de aanvraag bij het Noodfonds onderschrijven (vindt u noodzakelijk, zeer 
wenselijk)?          
 
 
 
 
 
 
Ondertekening   
 
Datum:    
Aanvrager:     Contactpersoon / hulpverlener: 
 
Met betrekking tot privacy (zie toelichting op eerste pagina):  
O Akkoord  
O Niet akkoord  
 
Noodfonds Ede  
Posthoornstraat 8 
6711 BX Ede 
06 2114 3860 
info@noodfondsede.nl 
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