
Zegveld Geeft Warmte (zegveldgeeftwarmte.nl) 
Een samenwerking van Zegveldse kerken en Zegveld Zorgt 
 
Contactpersoon: Wim Hoogendoorn (06-228 496 80) 

 

Een boodschappenbon voor u  

 
 

De kosten voor energie zijn enorm gestegen. 

Zegveld Geeft Warmte biedt hulp aan Zegvelders die: 

 

� hoofdbewoner zijn van een woning in Zegveld 
� de energierekening betalen 

� 21 jaar of ouder zijn 

� een laag inkomen hebben 

(De voorwaarden hiervoor vindt u hieronder in bijlage 1; mensen met studiefinanciering zijn 

uitgesloten.) 
 

 

We willen u een  Coop boodschappenbon ter waarde van tenminste € 100,- aanbieden. 
Tevens kunnen we u ook verwijzen naar hulp bij uw geldzaken en/of hulp bij uw energievragen. 
 

 

 
Ik voldoe aan de voorwaarden en wil graag een boodschappenbon   : ja / nee 

(Als u de Energietoeslag van de gemeente Woerden heeft ontvangen, dan komt u bijna  
zeker ook in aanmerking voor een bijdrage van Zegveld Geeft Warmte.) 

 

 

Twijfelt u of u recht heeft op de Energietoeslag of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? : ja / nee 

 

Heeft u moeite om alle betalingen te doen/schulden en wilt u daar hulp bij?  : ja / nee 
 

Wilt u advies voor energiebesparende maatregelen in huis 

(zie ook informatie op zegveldgeeftwarmte.nl)      : ja / nee 

 
 

 
 
 

 
Eén van de vragen met ja beantwoord? Vul dan de vragen hieronder in:  

 

 Aanvrager Partner 

Naam:   

Geboortedatum:   

Adres:   

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer:   

Emailadres:   

 

 

 

 
z.o.z. 
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Inkomen (exclusief vakantiegeld): 

 Netto bedrag per maand 
aanvrager 

Netto bedrag per maand partner 

Inkomsten uit werk € € 

Inkomsten uit werk (evt2e baan) € € 

Inkomsten uit uitkering 

Bijvoorbeeld Wajong, WW, 

Ziektewet, WIA, WAO of ANW 

€ € 

Inkomsten uit AOW € € 

Inkomsten uit pensioen of lijfrente-

uitkering 

€ € 

Alimentatie € € 

Inkomsten uit verhuur € € 

Overige inkomsten, 
namelijk.................................. 

€ € 

 

 
U gaat ermee akkoord dat uw gegevens worden behandeld door onderstaande vrijwillige Sociale 
Raadslieden uit Woerden. Zij gaan zeer zorgvuldig met uw gegevens om.  
 
Het formulier wordt maar 6 maanden bewaard en daarna vernietigd, dit voor het geval dat wij u nog een 
of meerdere boodschappenbonnen uit ons Fonds Zegveld Geeft Warmte kunnen toekennen.  

 
Naar waarheid ingevuld, Zegveld,     ….. - ...... - 2023 

 

Handtekening aanvrager:    ..........................................  

 

Stuur dit formulier naar: 

Sociale Raadslieden Kees Schouten en Gert Jan van Lohuizen  

p/a. Derkinderenstraat 32 

3443 CZ Woerden 

of per email naar k.schouten@kwadraad.nl of g.vanlohuizen@kwadraad.nl  

 

Of bel Gert Jan,  06-36 316 457 voor een afspraak, hij is te bereiken  

op maandag, dinsdag en woensdag tussen 10 en12 uur  

 

Aantekeningen te maken door Kees of Gert Jan:  

   

   

  Versie 01-2023 
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BIJLAGE 1  Toelichting op aanvraagformulier bijdrage Zegveld Geeft Warmte 
 

Wat is de bijdrage Zegveld Geeft Warmte? 
Deze bijdrage is afkomstig uit een fonds opgericht door de werkgroep Zegveld Geeft Warmte, met 

vertegenwoordigers van de Zorgcoöperatie Zegveld Zorgt en de plaatselijke kerken.  

Dit is een bijdrage voor ieder huishouden met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.. 

Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft recht op een bijdrage van Zegveld Geeft Warmte als u op de aanvraagdatum: 

 21 jaar of ouder bent; en  
 inwoner bent van Zegveld of de Meije; en 
 een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
 een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 150 % van de bijstandsnorm.     Kijk 

in onderstaande tabel voor het voor uw situatie geldende netto inkomen per maand. 
 

Netto-Inkomensgrenzen per maand/ exclusief vakantietoeslag, 150% van de bijstandsnorm: 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand 1705 1896 

Samenwonend/gehuwd 2434 2576 

 

U heeft geen recht op de bijdrage van Zegveld Geeft Warmte als u een laag inkomen heeft, maar op de 

aanvraagdatum: 

• 18, 19 of 20 jaar oud bent; of 

• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt. 

 

 

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de 

bijdrage van Zegveld Geeft Warmte aan!  U kunt de aanvraag indienen in principe tot 30 juni 2023. 

 

Wat moet u doen? 

U vult het formulier in en stuurt alleen blad 1 en 2 naar de beoordelaars zoals vermeld op blad 2 onderaan.  

 

Wanneer krijgt u bericht? 

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de 

boodschappenbon. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. U ontvangt binnen 4 weken bericht. 

 

 

 

z.o.z. 
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BIJLAGE 2  Hulp door instanties 

Diverse instanties in Zegveld en omstreken die u wellicht hulp kunnen bieden op financieel gebied 

maar ook voor verduurzaming van uw woning: 

 

1. Dorpsconsulent van Zegveld Zorgt, Paulien Emidio, telefonisch via 06-14326531 te bereiken op 

woensdag en donderdag of per email: dorpsconsulent@zegveldzorgt.nl 

2. Kwadraad Sociale Raadslieden, Derkinderenstraat 32, 3443 CZ Woerden  
 Inloopspreekuur: di van 14.00 tot 16.00 & do 9.30 tot 11.30 uur  

 Telefonisch spreekuur di en do van 9.00 tot 10.00 via 088 9004000  

 Kwadraad- Thuisadministratie, coördinator Saskia Hijzelendoorn 

 s.hijzelendoorn@kwadraad.nl 06 4075 7300 

 Kwadraad - Belastinghulp 

 belastinghulp.woerden@kwadraad.nl 06-40494626   

3. Schuldhulpmaatje, Hans Jansen coördinator, tel. 06-18149306 of hans@maatjesvoorwoerden.nl  

4. Caritas of de Diaconie van uw eigen kerk 

5. VoedselbankWoerden 

 E-mail algemeen: info@voedselbankwoerden.nl 

 E-mail aanvragen voedselpakket: aanmelden@voedselbankwoerden.nl 
 Algemeen mobiel nummer: 06 – 30 785 781 / 06 – 18 522 111 
 Mobiel nummer aanvragen voedselpakket: 06 – 25 042 689  (Marjan Tegelenbosch) 
 Postadres: Barwoutswaarder 13G, 3449 HE Woerden 

 

6. Stichting Leergeld Groene Hart 

 Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 

 voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil 

 deze kinderen mee laten doen!  

 Postbus 244, 3440 AE WOERDEN 

 E-mailadres: info@leergeldgroenehart.nl 
 Telefoon: 06 12570381 Bereikbaar op maandag t/m donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.  
 

7. Stichting Duurzaam Woerden in de duurzaamheidswinkel aan de Voorstraat 75 in Woerden 

 Winkel open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 15 uur 

 Emailadres: winkel@duurzaamwoerden.nl  

 

 

0-0-0 


