
Ansøgning om Lions Julekurv Udgifter:

Ansøgers fulde navn: Husleje incl. varme og antennebidrag m.m.:

Fødselsdato: Eventuelle afdrag boligindskud:

Ansøgers Ægtefælle/samlevers fulde navn: EL:

Adresse: Telefon (Fastnet, Mobil og Internet):

Post nr: TV-Licens og Kabel-TV:

Telefon nr.: Forsikringer:

E-mail: Fagforeninger m.v.:

Antal hjemme boende børn under 18 år: Transport:

Antal hjemme boende børn over 18 år: Børnepasning:

Medicinudgift:

Hjemmeboende børns alder: Betaler du børnebidrag?

Gæld (Samlet månedlig udgift):

Udgifter pr. måned ialt:
Indtægt (efter skat): Særlige forhold (sygdom, anbragte børn, m.m.):
Arbejdsindtægt: løn, pension, kontanthjælp, SU, eller lign.:

Børnetilskud til enlige forældre:

Børnecheck:

Hvor meget modtager du i børnebidrag:
Ansøges der om hjælp fra andre steder?           JA □ Nej □

Andre indtægter (legater, underholdsningsbidrag eller lign.):
Hvis Ja, Skriv hvilken:

Boligstøtte:

Ægtefælle/samlevers indtægt (løn, pension eller lign.):
Dato:

I alt: Underskrift:

Alle ansøgninger vil blive behandlet med diskretion Ansøgning kan afleveres i postkassen Finderupvej 9, 4270 Høng. Eller sendes på E-mail: 
U1.hoeng@lions.dk

Senest den 8. december 

Du vil få svar på din ansøgning senest den 17. dec.
Evt. udlevering af kurv aftales nærmere.

Månedlig

Månedlig

OBS....Formular skal gemmes før den kan sendes
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