Aanvraagformulier Ondersteuning
Versie hulpverlener
Formulier graag retour naar info@socialegasten.nl
Vragen? Bel of app 06 83 61 02 34

Gegevens hulpontvanger
Naam hulpontvanger
Postcode en adres
Telefoon
E-mailadres (optioneel)
Geboortedatum

Omschrijving situatie
(hulpvraag)

Indien praktische hulpvraag: Mijn schatting is dat
vrijwilliger(s)
ongeveer
uur werk hebben om de vraag op te lossen.
De benodigde materialen
zijn aanwezig.
Is het veilig voor een
vrijwilliger om de klus
alleen op te pakken?

Op welke dag(deel) kan
de hulpvraag opgepakt
worden?

☐ Ja

☐ Nee

☐ Niet van toepassing

☐ Ja

☐ Nee, alleen met meerdere
vrijwilligers of onder
begeleiding.

☐ Geen voorkeur
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Gegevens aanvrager
Naam aanvrager
Organisatie
Telefoonnummer
Emailadres
Wie coördineert de hulpvraag?*

☐ Sociale Gasten

☐ De Aanvrager

Belangrijke aanvullende informatie
zodat wij bij het uitvoeren van de
klus niet voor verrassingen komen te
staan (indien van toepassing).
☐ De omschreven situatie kan niet ondervangen worden door middel van het
eigen netwerk of eigen financiële middelen.

* Wanneer Sociale Gasten de coördinatie doet nemen we direct contact op met
de hulpontvanger en begeleiden wij het proces. Wanneer de aanvrager de
coördinatie doet neemt de aanvrager de kennismaking en begeleiding van deze
specifieke hulpvraag op zich.

Toestemming:
☐ Er is toestemming van de hulpvrager om zijn/haar gegevens te verwerken
in het systeem van Stichting Netwerk Sociale Gasten, zodat we de
hulpvraag op kunnen pakken en anoniem (online) uit kunnen zetten in ons
netwerk. Dit heb ik (d.i. aanvrager) met hem/haar afgestemd. De
hulpvrager heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te
trekken.**
☐ Ja, ik (d.i. aanvrager) geef toestemming om mijn gegevens en te
verwerken in het systeem van Stichting Netwerk Sociale Gasten, zodat we
de hulpvraag op kunnen pakken en eventueel uitvoeren. Ik heb het recht om
deze toestemming ten alle tijden in te trekken.**
** Let op! Deze velden zijn verplicht i.v.m. de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring kun je online vinden op
www.socialegasten.nl/privacyverklaring.

Namens Sociale Gasten: bedankt voor het invullen en tot snel!

#DELENOMDATHETKAN

