Criteria Stichting de Genadebank Bunschoten

Stichting de Genadebank is een interkerkelijke en missionaire organisatie. Wij willen op een liefdevolle manier mensen
helpen die in financiële moeilijkheden terecht gekomen zijn. Wij maken geen onderscheid op grond van geloof, religie
ras of geslacht. Iedereen is welkom!
Zelf putten we dagelijks uit de bron van Genade, uit de liefde van Jezus Christus, onze verlosser.
Onze hulp is gebaseerd op de bijbeltekst uit Jesaja 58:7
Deel eten met de mensen, die honger hebben
Bied onderdak aan mensen zonder huis
Geef kleding aan mensen, die geen kleding hebben
Kijk om naar elkaar in liefde
Algemeen

* De Genadebank heeft als richtlijn de landelijke norm, maar geeft ruimte voor aanpassing, indien de situatie daartoe
aanleiding geeft.
* 3 jaar maximum, tenzij uitzondering noodzakelijk is
* Statushouders worden in afwachting van toeslagbetaling toegelaten. Is vaak maar voor enkele maanden.
* Illegalen ondersteunen wij alleen in overleg met Vluchtelingenwerk
* Tijdens de intake wordt gekeken waarom hulp van de voedsel- en kledingbank nodig is.
Voor de intake wordt, bij voorkeur, een afspraak bij u thuis gemaakt.
Als de intaker denkt dat meer hulp nodig is, zal hij/zij u daarover adviseren en wordt verwacht dat u hieraan meewerkt.
Zo niet, dan bestaat de mogelijkheid dat wij u geen voedsel- en kleding aan kunnen bieden
* De Genadebank is vrij om tussentijds herintakes/evaluaties uit te voeren.
Inkomsten
Definitie: Hieronder vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf inkomstenbelasting van
de aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.
Van inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen uit arbeid of uitkering mag een bijdrage aan het gezinsinkomen
worden verwacht (kostgeld). Hiervoor wordt standaard een bedrag van € 200,- per maand gerekend, ongeacht of dit ook
daadwerkelijk wordt betaald.
Dit geldt ook voor inwonende verdienende ouder, broer/zus of meerderjarige stief- of pleegkinderen.
De volgende inkomsten worden niet meegerekend:
* Inkomsten die een specifiek doel hebben, zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten hobby
* Vakantietoeslag
* Kinderbijslag
* Studiefinanciering inwonende kinderen
* Persoonsgebonden budget (PGB)
* Neveninkomsten van kinderen, zoals een krantenwijk of bijbaantje
Uitgaven
Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen, die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is
meegeteld. Kosten die bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of PGB worden voldaan dus niet meetellen.
De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:
* Huur
* Rente- en aflossing hypotheek
* Energie en water
* Premie zorgverzekering (incl. wettelijke bijdrage)
* Kosten overige zorgnota's die niet worden vergoed (m.u.v. eigen keuze behandeling)
* Premie overige verzekering (zoals: inboedel, WA en begrafenisverzekering)
* Telefoon, tv en internet (werkelijke kosten met een maximum van € 65,- p/maand)
* Gemeentelijke belastingen (voor zover deze daadwerkelijk worden betaald)
* Kosten kinderopvang (mits noodzakelijk)
* Auto kosten worden alleen meegerekend als deze voor werk nodig zijn of wanneer er een doktersverklaring is
* Aflossing van schulden
Alleen als de schuld schriftelijk is vastgelegd en aflossing via bankafschriften zijn te controleren.
* Overige uitgaven dienen altijd gespecificeerd te worden

Normbedragen
* De richtbedrag zijn:
Basisbedrag

€ 135

Per persoon

€ 90

Voorbeeld echtpaar met 2 kinderen = € 135 + € 90 + € 90 + € 90 + € 90 =

€ 495,00

Zowel bij de inkomsten als de uitgaven geldt dat bedragen, die betrekking hebben op een kortere of langere periode,
worden omgerekend tot een maandbedrag
*
*
*
*

Wekelijkse bedragen
4 wekelijkse bedragen
Kwartaalbedragen
Jaarbedragen

x 4,3333
x 1,0833
/3
/ 12

Wij vragen onze klanten onderstaande gegevens te overhandigen tijdens de intake.
* Kopie loonstrook/uitkering
* Kopie ID/Paspoort
* Bij budgetbeheer of bewindvoerder moet u een recent budgetplan meenemen
* Laatst ingediende IB aangifte
* Kopie bankafschrift van 2 maanden
Hierop moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn:
- Huur, rente en aflossing, gas, licht, water, GBLT
- Huurstoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden budget
- Verzekeringen
- Telefoon, TV, internet
- Autokosten indien noodzakelijk
- Schuldenoverzicht (met bewijs)

