
Personalia

Achternaam:

Voornamen:

Voorletter(s):

Geboortedatum:

Burgerlijke staat:

Burgerservicenummer:

Straat:

Postcode:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Arti-lid sinds:

Naam bank:

Tenaamstelling:

Tussenvoegsel:

Huisnummer:

Plaats:

Mobiel:

Rekeningnummer:

 Gehuwd              Ongehuwd          Samenwonend

Hierbij doet ondergetekende een verzoek tot financiële ondersteuning 
door het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaarsleden 
der Maatschappij Arti et Amicitiae.

Dit formulier bestaat uit twee pagina’s. /

1. Elke aanvraag voor steunverlening moet schrifte-
lijk en gemotiveerd bij het bestuur worden ingediend, 
dan wel één maal per jaar herhaald. Het bestuur is 
verplicht de aanvragen vertrouwelijk te behandelen.  
2. Het bestuur beoordeelt ten aanzien van elke aan-
vraag afzonderlijk of de betrokkene voor ondersteuning 
in aanmerking komt of blijft komen.  
3. Het bedrag der ondersteuning wordt door het 
bestuur bepaald met dien verstande dat voor uike-
ring van een bedrag van meer dan € . in een 
kalenderjaar aan een dezelfde persoon de goed-
keuring van de Raad van Toezicht is vereist.

Aanvraagformulier

Wilt u dit formulier zo compleet mogelijk 
ingevuld en ondertekend opsturen naar:

Het Fonds voor Weduwen en Wezen
Rokin 
 LB Amsterdam

Statuten van het Fonds:  
Artikel 9. Ondersteuning

Het bedrag van de financiële ondersteuning, dat ondergetekende hierbij aanvraagt is: 

www.stichtingwwfonds.nl
info@stichtingwwfonds.nl
Secretariaat: 020 - 6245134

Rokin 112 
112 LB 
Amsterdam

(dd-mm-jjjj)



Reden aanvraag
Wilt u hiernaast kort 

samenvatten wat de reden 
is van uw aanvraag.  

Daarnaast vragen wij u 
in een bijlage uw reden 

van aanvraag uitgebreid 
te motiveren.

Bijlagen
Wilt u hier vermelden  
welke bijlagen u inge-
leverd hebt, bijv. een  
medische verklaring.

Financieel
Vermeld hier uw ver-

wachte inkomen in het 
jaar van uw aanvraag

 

Aanvullend
Wij vragen u de volgende  
documenten als bijlagen  

toe te voegen tot  
deze aanvraag.

Indien gehuwd of 
samenwonend

Datum: 

Plaats:

Handtekening:

Bruto:

Kosten:

Netto:

Verwachte inkomen van 
uw partner in het jaar 

van uw aanvraag

Bruto:

Netto:

 Eerste bankafschrift in de maand januari van het jaar van uw aanvraag.Eerste bankafschrift in de maand januari van het jaar van uw aanvraag. 
 �aatst ontvangen bankafschrift voor de datum van uw aanvraag.�aatst ontvangen bankafschrift voor de datum van uw aanvraag.
 Een kopie van uw voorlopige of definitieve aanslag van het voorgaand jaar van uw aanvraag.Een kopie van uw voorlopige of definitieve aanslag van het voorgaand jaar van uw aanvraag.
 Een kopie van uw belastingaangifte van het jaar van uw aanvraag.Een kopie van uw belastingaangifte van het jaar van uw aanvraag.

 Eerste bankafschrift in de maand januari van uw partner van het jaar van uw aanvraag.Eerste bankafschrift in de maand januari van uw partner van het jaar van uw aanvraag. 
 �aatst ontvangen bankafschrift van uw partner voor de datum van uw aanvraag.�aatst ontvangen bankafschrift van uw partner voor de datum van uw aanvraag.
 Een kopie van uw voorlopige of definitieve aanslag van het voorgaand jaar van uw aanvraag.Een kopie van uw voorlopige of definitieve aanslag van het voorgaand jaar van uw aanvraag.
 Een kopie van uw belastingaangifte van het jaar van uw aanvraag.Een kopie van uw belastingaangifte van het jaar van uw aanvraag.

Ondergetekende verklaart in eer en geweten dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld. 

/Stichting Het Fonds voor Weduwen en Wezen van Kunstenaarsleden der Maatschappij Arti et Amicitiae

(dd-mm-jjjj)
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