VAKANTIEGELD SAMEN DELEN 2022
Een diaconale werkgroep binnen de Protestantse Gemeente Assen en de Rooms
Katholieke Parochie organiseert jaarlijks de actie “Vakantiegeld Samen Delen”.
Deze actie is ontstaan uit de gedachte dat het voor mensen met een minimum
inkomen financieel vaak niet haalbaar is om met vakantie te gaan. Mensen met een
hoger inkomen en vaak meer vakantiegeld kunnen iets van hun vakantiegeld delen.
Immers, juist bij het wel of niet op vakantie kunnen gaan, komen de
inkomensverschillen vaak schrijnend aan het licht. Het kan een feest zijn om eens
onbezorgd vakantie te vieren. Het doel van deze is om dat mogelijk te maken.
Voor de gevers is het volgende van belang:

- Het bedrag waarmee u als gever wilt deelnemen is uiteraard vrij. Een tiende
-

deel van uw eigen vakantiegeld zou een bijbels uitgangspunt kunnen zijn;
Wie mee doet kan een deel van zijn/haar vakantiegeld overmaken op
rekeningnummer NL96 RABO 0373 7361 26 ten name van CvD Prot. Gem.
Assen inz. ‘Vakantiegeld samen delen’ en via de Scipio App via ‘collecte’ en
kies: ‘Vakantiegeld samen delen’.

Voor de ontvangers is het volgende van belang:

- Wie als ontvanger wil deelnemen, zal zich zelf moeten aanmelden via het

-

-

ondertekende strookje onder aan dit blad. Er wordt vervolgens contact met u
opgenomen;
Het is NIET mogelijk om namens een ander het strookje in te vullen. Wel kunt u
een iemand ‘aanbevelen’ bij een lid van de werkgroep/vertrouwenscommissie
VSD;
Voor een aanvrager is het goed om te weten dat wij de richtlijnen van de
Voedselbank als uitgangspunt nemen en vertrouwelijk met hun gegevens
omgaan;

Na 5 juni 2022 worden GEEN aanvragen meer in behandeling genomen.
Wie mee wil delen als ontvanger dient het aanvraagformulier in te vullen. U kunt dit
afgeven bij of sturen naar onderstaande vertrouwenspersoon:

…………………………………………………………………………………….................................…….……

…………………………………………………………………..………………………................................……

Hierna treft u het aanvraag formulier aan.

Aanvraag formulier
VAKANTIEGELD SAMEN DELEN 2022

Gezinssamenstelling

1. aantal volwassenen: .... met leeftijden ………………………..................................……
2. aantal kinderen t/m 17 jaar: ..... met leeftijden: ..................................................
Inkomen/uitkering
Mijn/ons inkomen/uitkering is minimaal en bedraagt met het vakantiegeld per maand voor
2022 netto € ...........

Vertrouwenspersoon
Mijn contactpersoon bij de (wijk-)kerk is: ………………………………………................……………

Privacy
Tegelijk met het indienen van mijn aanvraag verklaar ik dat ik er geen bezwaar tegen heb dat
voor een goede beoordeling mijn NAW en inkomen gegevens door de bovengenoemde
vertrouwenspersoon worden gecheckt.

Naam aanvrager:

Adres:

…………………………………………………..................................................

……………………………………………...........................................................……..

Tel.nr.: ….........……………….………….

e-mail: …………….……………...................…….

Handtekening: ……………………………………………………………..

