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Dit formulier ingevuld en ondertekend sturen naar: Ferm Werk, t.a.v. afdeling Participatie en Inkomen, 

Antwoordnummer 2101, 3440 VB Woerden (postzegel niet nodig). U kunt het ook mailen naar info@fermwerk.nl 

1. Uw persoonlijke gegevens 

Naam  

Straat + Huisnummer  

Postcode + Woonplaats  

Geboortedatum  

BSN  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Rekeningnummer 
(IBAN) 

 

Gezinssituatie 
О  Gehuwd / 
Samenwonend    

О  Alleenstaand 

Wie wonen er bij u in 
huis? 

Naam Geboortedatum Relatie tot u 

   

   

   

   

 

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

Heeft u een aanvraag ingediend of gebruik gemaakt van onderstaande voorzieningen? 

Bijzondere bijstand van Ferm Werk Ja / Nee 

Kerken (diaconie) of moskee Ja / Nee 

Een regeling van de school (als het gaat om de ouderbijdrage) Ja / Nee 

 

2. Voor wie en welke kosten wilt u een aanvraag doen? 

Stuur bewijsstukken mee waar u een bijdrage voor vraagt 

Voor wie Wat Bedrag 

   

   

   

Zwemlessen: Bij welk zwembad/zwemvereniging? ………………………………………………… 

Waarom kunt u deze kosten niet zelf betalen? 
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Wilt u verder nog iets toelichten over uw situatie? 

 

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

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

 

4. Aanvullende informatie 

Ik zit in een traject van schuldhulpverlening. Ja / Nee 

Ik zit in budgetbeheer / ik heb een bewindvoerder. Ja / Nee 

Ik heb andere hulp, namelijk:  

Organisatie(s)  

Voornaam, achternaam  

Telefoonnummer   

E-mailadres  

Ik wil graag een gesprek met het Sociaal Team om over mijn situatie te praten. Ja / Nee 

5. Akkoordverklaring 

Ik geef toestemming om de beslissing op deze aanvraag te mailen naar mijzelf / 
aan de opgegeven betrokken hulpverlener. 

Ja  /   Nee 

Ik geef toestemming om dit formulier te controleren op juistheid door de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, Ferm Werk en de opgegeven betrokkenen. 

Ja  /   Nee 

Plaats:                                                   Datum:                         Handtekening:    
            …………………………………..              ………………..                        ………………………… 
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Uitleg over het ondersteuningsfonds 

Wie kan mij helpen met het invullen van het formulier? 

Voor hulp bij het invullen van dit formulier kunt u terecht bij de Papierwinkels. 

 

Papierwinkel Bodegraven:  Vromade 1b, Bodegraven 

     Elke donderdag van 14:00 tot 15:30 uur. 

 

Papierwinkel Reeuwijk-Brug: Van Staverenstraat 39, Reeuwijk 

     Elke dinsdag van 14:00 tot 15:30 uur.  

 

 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen? 

Elke inwoner van Bodegraven-Reeuwijk kan een aanvraag indienen. Wij vragen om uw 

medewerking tijdens het beoordelen van de aanvraag. Dit kan betekenen dat Ferm Werk u opbelt 

om de situatie op te helderen of dat het Sociaal Team graag een keer in gesprek gaat met u om 

een structurele oplossing te vinden voor uw situatie. 

 

Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag bij het ondersteuningsfonds? 

Bij iedere aanvraag wordt eerst gekeken of er geen andere voorliggende voorzieningen zijn waar u 

gebruik van kan maken, zoals de Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag of de 

Collectieve Ziektekostenverzekering. Is dat niet het geval, dan wordt gekeken of u in aanmerking 

komt voor een bijdrage uit het Ondersteuningsfonds. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld 

door een onafhankelijk team, dat kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en financiële situatie. 

 

Wat is het ondersteuningsfonds? 

Het ondersteuningsfonds is een noodfonds dat er voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk is die 

het tijdelijk financieel niet redden. Het ondersteuningsfonds kan bijdragen in uw incidentele kosten, 

zodat bijvoorbeeld voorkomen kan worden dat u in de schulden belandt. Het ondersteuningsfonds 

is primair bedoeld om in een gedeelte van uw incidentele uitgaven tegemoet te komen. Hierbij wordt 

altijd gekeken naar uw persoonlijke situatie en omstandigheden voor het vinden van een structurele 

oplossing. Het ondersteuningsfonds levert maatwerk. Het is geen regeling waar recht op bestaat. 

Dit betekent dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen een beslissing.  

Contact 

Heeft u vragen naar aanleiding van uw aanvraag voor het ondersteuningsfonds: 

     0348-497000 

@     Info@fermwerk.nl 

Heeft u vragen over de hulp die het Sociaal Team kan bieden:  

     0172-769 218 

@     Sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl    
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