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de procedure 
Dit aanvraagformulier graag ondertekend insturen naar het secretariaat van het bestuur. 

Met deze informatie zal zorgvuldig omgegaan worden. 

U wordt uitgenodigd voor een gesprek met twee bestuursleden die niet tot de tak van de 

aanvrager behoren. De bestuursleden kunnen zo nodig behulpzaam zijn bij het invullen 

van het formulier.  

1 gegevens van degene voor wie de aanvraag wordt ingediend 

naam en voornamen van degene voor 
wie de aanvraag wordt ingediend (voluit) 

 

plaats en datum van geboorte  

bank/ gironummer van degene voor wie 
de aanvraag wordt ingediend 

 

2 de aanvrager 

naam en voornamen van de aanvrager 
(voluit) 

 

huisadres  

postcode en plaats  

plaats en datum van geboorte  

eventueel beroep/ studie van de 
aanvrager 

 

3 burgerlijke staat van de aanvrager (aankruisen wat van toepassing is) 

ongehuwd  

[  ] gehuwd met  

[  ] samenwonend met  

[  ] gescheiden van  

[  ] weduwe/ weduwnaar van  
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4 aanduiding van de afstamming 

aanduiding van de afstamming van het 
echtpaar Ds R.H. Huender en B.C.A.M. 
Huender Aalbers 
(Invullen wie de ouders en grootouders zijn i.v.m. 
het bepalen van de tak. 
Onder afstamming wordt mede verstaan de 
weduwnaar of weduwe van een afstammeling 
tijdens zijn of haar niet hertrouwde staat.) 

 
 
 
 
 
 
 

5 aanvraag dient ter tegemoetkoming in (aankruisen wat van toepassing is) 

[  ] de noodzakelijke kosten van levensonderhoud 

[  ] studiekosten 

[  ] kosten van opvoeding van kinderen 

[  ] tijdens gesprek met bestuurslid nader in te vullen 
 
 

6 omstandigheden van de aanvrager (aankruisen wat van toepassing is) 

[  ] woont alleen  

[  ] vormt een economische eenheid met  

[  ] aantal leden van het gezin   

[  ] studeert   

aantal kinderen ten laste van de 
aanvrager 

 

aantal kinderen dat afstammeling is, 
zoals hierboven bedoeld onder 4 

 

leeftijden van de kinderen  

instellingen van onderwijs die zij 
bezoeken en verdere opleidingsplannen 

(graag zo uitvoerig mogelijk toelichten) 
 

7 inkomsten van de aanvrager 

denk aan salaris, vaste vergoedingen, 
pensioen, sociale verzekeringen, 
inkomsten uit vermogen, verhuur, enz. 
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8 bijzondere financiële omstandigheden van de aanvrager 

bijzondere financiële verplichtingen van 
de aanvrager: aard en omvang van 
bijvoorbeeld rente en aflossing van 
geleend kapitaal, hypotheek, huur, 
boekengeld, collegegeld, reiskosten, enz. 

 

persoonlijke uitkeringen aan de 
aanvrager en/ of kinderen uit 
studieverzekeringen, toelage uit andere 
fondsen, stichtingen, beurzen of 
dergelijke instellingen of ondersteuningen 
van overheidswege, van particuliere of 
kerkelijke zijde in het lopende jaar, 
huursubsidie 

 

verwacht(e) bedrag(en) voor het jaar van 
de aanvraag 

 

9 kosten 

kostenbegroting t.a.v. het onder 5 
genoemde beoogde doel 
 

 

bedrag dat de aanvrager zelf meent te 
kunnen bijdragen 

 

gewenste bijdrage uit het fonds  

motivering 
 
 

 

10 eerder ontvangen bijdrage(n) uit het fonds 

t.a.v. het onder 5 genoemde beoogde 
doel 

 

tijdvak van deze uitkering(en)  

11 toelichting (hier alles vermelden wat tot motivering van de aanvraag kan dienen) 
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voorwaarden 
- ondergetekende(n) verklaart/ verklaren dat hij/ zij het bestuur van het Huender-Aalbers 

Fonds terstond in kennis stelt/ stellen van eventuele adreswijzigingen; 

- de persoon voor wie de aanvraag wordt ingediend verklaart te zijner tijd een verslag van 

de studie te maken en aan het bestuur te sturen; 

- degene voor wie de aanvraag wordt ingediend verklaart dat in het verslag of onderzoek 

melding zal worden gemaakt van de financiële steun van het fonds. 

 

plaats  ....................................................  datum  ...................................................  

 

naam en handtekening van de aanvrager 

naam  handtekening  

 ...............................................................   ..............................................................  

 

naam en handtekening van degene voor wie de aanvraag wordt ingediend  

naam  handtekening  

 ...............................................................   ..............................................................  

 

beslissing van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Huender-Aalbers Fonds heeft aldus besloten: 

 


