Stichting Sociaal Fonds van Unilever Research Vlaardingen
AANVRAAGFORMULIER (versie maart 2020)
Unilever gegevens:
Referentienummer Unilever
Ruimtenummer Unilever
Toestelnummer Unilever
Personalia:
Man/ Vrouw
Naam + Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Privé telefoonnummer
Geboortedatum
Giro of bankrekening nummer
Leeftijd kinderen, die volledig door u worden onderhouden.
Burgerlijke staat
Ongehuwd/Gehuwd/Samenwonend
Gehuwd geweest (weduwe/weduwnaar)/Gescheiden
Ziektekostenverzekering:
Bij welke ziektekosten verzekeringsmaatschappij bent u
verzekerd voor uw basisverzekering?
Heeft u hier of elders ook een aanvullende verzekering?
Zo ja, welke (soort)?
Bruto Inkomen per maand:
Salaris
AOW
Pensioen
Neveninkomsten (van partner, gezinslid, via uitkeringsinstanties, via andere werkgever, uit eigen of familiebedrijf,
uit kamer- / huizen-verhuur, uit beleggingen, uit legaten, via
studiefinanciering, subsidies, etc.)
Wat is de reden van uw aanvraag? …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum: …./…./……
Plaats: …………………………… Handtekening: ……………….…………..
NB. Meezenden (bij voorkeur kopieën) van:
- Laatste overzichten van uw inkomsten (Gezin/partner, etc.)
- Nota’s van zaken waarvoor u een bijdrage aanvraagt
- Kopie polisblad ziektekostenverzekering
Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verifiëren van lidmaatschap, bepalen van eventuele
bijdrage door het Sociaal Fonds en verificatie van bankrekening in geval van uitbetaling bijdrage.
Deze aanvraag indienen bij / opsturen naar één van onderstaande bestuursleden : Sociaal Fonds Unilever
Research, t.a.v. J.A. Blokland , Bronland 14, 6708 WH Wageningen. Of naar: Mevr. M. Meijer, Fuutlaan 18,
2903 TS Capelle aan den IJssel of A.L. Hoogendam, van Leeuwenhoekstraat 15, 3132 RT Vlaardingen

DOEL - Artikel V
Het Fonds stelt zich ten doel :
a.

b.

het verlenen van geldelijke steun aan de aangeslotenen van het
Fonds in alle gevallen van ernstige financiële moeilijkheden,
welke buiten de verantwoordelijkheid van de betrokkenen zijn
ontstaan en waarvoor redelijkerwijs geen risicodekking mogelijk
was;
het Fonds beoogt niet het maken van winst.

STEUNVERLENING - Artikel VI
a.
b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

Of en zo ja in welke mate de in artikel V bedoelde steun zal
worden verleend, zal van geval tot geval door het bestuur worden
vastgesteld;
bij het verlenen van steun zal rekening worden gehouden met de
sociale indicatie, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden
geschonken aan de financiële draagkracht van de betrokkene
gezien zijn / haar gezinsomstandigheden. Steunverlening zal
slechts worden gegeven voor zover de geldmiddelen van het
Fonds toereikend zijn;
om voor het verkrijgen van steun in aanmerking te kunnen
komen, dient de aangeslotene tenminste drie maanden bij het
Fonds aangesloten te zijn. Deze wachttijd geldt niet voor de
werknemer, die zich onmiddellijk bij indiensttreding bij het Fonds
aansluit;
aanvragen voor uitkeringen moeten worden gericht aan het
bestuur van het Fonds;
zij die voor steunverlening in aanmerking wensen te komen, zijn
gehouden alle inlichtingen te verstrekken die het bestuur
noodzakelijk acht en dienen zich te onderwerpen aan alle door
het bestuur noodzakelijk geachte controlemaatregelen;
de bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle
ontvangen inlichtingen;
de aanvragen voor uitkering moeten voor de eerste dag van een
kalendermaand worden ingediend; uitkeringen op grond van de
aanvragen, indien en voor zover deze aanvragen voor inwilliging
in aanmerking komen, geschieden door of namens het bestuur
voor de vijftiende dag van de volgende kalendermaand;
in uitzonderingsgevallen kan het bestuur tussentijds tot betaling
van een uitkering overgaan.

