
Aanvraagformulier 
(kerst)gift

Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van defensie

Postbus 90701, MPC 58A, 2509 LS Den Haag 
SBF@MINDEF.NL

 Aanvraagnummer: 

Vul het onderstaand formulier gemakkelijk in via Adobe Reader en mail deze naar 
SBF@MINDEF.NL. Het is ook mogelijk om het formulier te printen en schriftelijk in te vullen. Stuur 
het formulier in dat geval naar Postbus 90701, MPC 58A, 2509 LS Den Haag t.a.v Stichting 
Burgerpersoneelsfonds ministerie van defensie.

Aanvraag (kerst)gift voor:

Achternaam: Tussenvoegsel:

Voorletters: Geslacht:

Man 

Vrouw 

Geboortedatum: Werknemernummer:

Adres: Postcode:

Woonplaats:

Gezinssamenstelling

Informatie over burgerlijke staat en kinderen

mailto:SBF@MINDEF.NL


Arbeidssituatie

Dienstverband:
Vast 

Tijdelijk

Functie: Schaal:

Defensie onderdeel: Dienst onderdeel:

Reden aanvraag (kerst)gift

Achtergrondinformatie bij aanvraag waaronder ook een toelichting op sociale en/of 
medische omstandigheden.

Enig inzicht in de inkomsten, uitgaven en eventueel bestaande schuldposities is gewenst om 
de aanvraag te beoordelen. Voor zover hierover informatie en/of bijzonderheden bekend zijn, 
wordt verzocht daarvan deze informatie hieronder te vermelden. Er behoeft uiteraard geen 
navraag naar worden gedaan bij degene waarvoor de aanvraag wordt ingediend!

Bijzonderheden netto-inkomsten

Zijn er bijv. naast de inkomsten van de persoon waarop de aanvraag betrekking heeft, 
ook inkomsten van partner, kinderen of inkomsten uit toeslagen? Wat is het 
totaalbedrag aan inkomsten?



Bijzonderheden netto-uitgaven

Bestaan er naast de vaste lasten andere bijzondere uitgaven? Wat is het totaalbedrag 
aan uitgaven?

Schuldposities

Bestaan er schulden? Zo ja, bij welke instanties? Om welke bedragen gaat het en 
welk bedrag wordt maandelijks betaald?

Gevraagd bedrag: €

Een gift kan worden overgemaakt op:

Rekeningnummer:

T.n.v:

Als een te verstrekken gift niet op rekening van betrokkene kan worden overgemaakt omdat 
er bijvoorbeeld beslag op het salaris is gelegd, aangeven op welke wijze de gift in handen 
van betrokkene gesteld kan worden



(Kerst)gift aangevraagd door:

Mail dit ingevulde formulier naar SBF@MINDEF.NL of verstuur het per post naar: Postbus 
90701, MPC 58A, 2509 LS Den Haag t.a.v Stichting Burgerpersoneelsfonds ministerie van 
defensie.

De stichting is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder No. M 1358806 dd. 
180208.

Naam & voorletters:

Werkzaam bij:

Functie:

Datum:

Tel:
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