
HULPFONDS LIONSCLUB OOSTSTELLINGWERF

L a at  we n s e n  va n  a n de re n  i n  ve r v u l l i n g  ga a n

GEGEVENS A ANVRAGER

De heer / mevrouw:       

Adres:

Postcode:    Woonplaats:

Telefoon:    E-mailadres:

Handtekening aanvrager:

Wat is Ooststellingwens?
Ooststellingwens is een hulpfonds gericht op het ver-

lichten van klein persoonlijk leed. Inwoners van Oost-

stellingwerf kunnen een beroep op het fonds doen 

voor hulp aan een mede-Ooststellingwerver. Het fonds 

wordt gevuld en beheerd door Lionsclub 

Ooststellingwerf. Hulp kan materieel of 

immaterieel zijn; er wordt echter nooit 

direct geld uitgekeerd. De uitvoering 

wordt d.m.v. sponsoring verwezenlijkt. 

Kenmerken van de aanvraag
U doet niet een aanvraag voor u zelf, maar voor ie-

mand anders. De aanvraag is niet bedoeld voor groe-

pen of verenigingen, maar alleen voor individuen.  

In eerste instantie doet u de aanvraag anoniem. Als de 

wens wordt vervuld, moet u bereid zijn om u zelf be-

kend te maken. Uw aanvraag moet schriftelijk via onder-

staande strook worden ingediend in de speciale bus in 

de Openbare Bibliotheek te Oosterwolde, voorzien van 

uw naam en adresgegevens en die van de begunstigde 

met een omschrijving en motivatie van de aanvraag.

Beoordeling van de aanvraag
Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst be-

handeld. Als een aanvraag binnenkomt, wordt eerst 

vooronderzoek gedaan  door de servicecommissie van 

Lionsclub Ooststellingwerf. Er kan vertrouwelijk infor-

matie worden ingewonnen in de omgeving van dege-

ne voor wie de wens wordt aangevraagd. Ook de aan-

vrager kan worden benaderd om meer informatie te  

verschaffen. Als er onjuistheden worden geconstateerd 

in de aanvraag, wordt de aanvraag niet verder in be-

handeling genomen. Lionsclub Ooststellingwerf beslist 

over de toekenning van de aanvraag. Over deze beslis-

sing kan niet worden gecorrespondeerd. De aanvrager 

(vervolg achterkant)

(Andere zijde ook invullen svp)

Belangrijk om te weten:



HULPFONDS LIONSCLUB OOSTSTELLINGWERF

L a at  we n s e n  va n  a n de re n  i n  ve r v u l l i n g  ga a n

GEGEVENS BEGUNSTIGDE

De heer / mevrouw:     Adres:

Postcode:   Woonplaats:     Telefoon:

Duidelijke omschrijving van de wens:

Waarom verdient begunstigde de gevraagde hulp:

wordt in kennis gesteld van het besluit, de reden van 

afwijzen wordt niet bekend gemaakt. Aanvragen waar 

ook subsidie- of overheidsregelingen voor gelden, wor-

den afgewezen.

Uitvoering
Als de wens wordt gehonoreerd, wordt er contact met 

u opgenomen over de uitvoering. De aanvrager, de be-

gunstigde en het bedrijf of organisatie die de vervulling 

van de wens mogelijk maakt, krijgen aandacht in de 

Nieuwe Ooststellingwerver.

Voorbeelden van hulp
Voorbeelden zijn TV-programma’s zoals “Hart in Actie” 

en “Extreme Home-makeover”. Omstandigheden, waar-

bij mensen, door oorzaken waar ze niets aan kunnen 

doen (bijv. brand of ziekte), in een situatie terechtgeko-

men zijn waar ze op eigen kracht niet uit kunnen komen. 

Enkele voorbeelden: Een ernstig zieke wil nog graag een 

keer naar Den Haag, maar kan de reis niet betalen. Een 

electrische fiets voor iemand die dat zonder hulp niet 

kan betalen. Of de reparatie van een scootmobiel voor 

iemand die zich zonder niet verplaatsen kan, maar zelf 

de financiële middelen niet heeft. Etcetera. Ooststelling-

wens kan in voorkomende gevallen hulp bieden.

Wilt u een wens voor een ander in vervul-
ling laten gaan?
Vul dan onderstaande gegevens in, doe de strook in 

een envelop en deponeer deze in de speciale bus in de  

Openbare Bibliotheek, Quadoelenweg 29b, 8431 LN te 

Oosterwolde.

(Andere zijde ook invullen svp)

Uitgebreide informatie op www.voorjaarsfair.nl


