
Geloven in samen delen! 
Hartverwarmend was de actie Vakantiegeld Samen 
Delen 2020. Met een record aan giften en met een 
stijging van het aantal aanvragen. Steeds meer 
mensen moeten van weinig geld rondkomen. Denk 
aan mensen zonder betaald werk, werkenden met 
een laag inkomen, verlies van inkomen vanwege  
corona, mensen met een beperking of mensen die 
in de schulden zijn geraakt.  
Voor veel van de ontvangers van de actie is op va-
kantie gaan al jaren niet vanzelfsprekend, ook vóór 
de coronatijd niet. Vaak is er geen geld voor. Het is 
al een kunst de noodzakelijke uitgaven te kunnen 
doen: de vaste lasten en dagelijkse boodschappen. 

De actie  
De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief 
van de kerken (zie overzicht deelnemende kerken). 
Het is een teken van verbondenheid tussen buurt-
genoten. We geloven dat samen delen iedereen 
goed doet, ontvangers én gevers! In mei ontvangen 
veel mensen die het financieel goed hebben een 
flink bedrag extra: vakantiegeld. Vandaar de naam 
van de actie. We nodigen iedereen die het goed 
heeft uit te delen met wie weinig of niets heeft. 

Geven 
U kunt uw gift t/m 3 juni 2021 overmaken op reke-
ningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de 
Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) 
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is  
welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. 
U kunt ook geven via de QR-code op deze folder. 
100% van de giften komt ten goede aan de actie. 

Ontvangen  
U komt in aanmerking voor de actie als u: 
- woont in het deelnamegebied van deze actie: 
Apeldoorn, Ugchelen, Beekbergen, Lieren, Loenen,  
Hoog Soeren, Beemte Broekland of Wenum-Wiesel;  
- langer dan een jaar een inkomen heeft van  
maximaal 110% van het minimuminkomen: 
Gehuwden/samenwonenden: € 1.605,47 
Alleenstaanden/alleenstaande ouder: € 1.332,84; 
- in de periode 2018 t/m 2020 niet meer dan twee 
keer een bijdrage uit dit project hebt ontvangen; 
- een zelfstandig huishouden voert en geen  
aanvullende zorg ontvangt vanuit de instelling of 
woonvorm waarin u verblijft. 
Over de actie is contact met de gemeente  
Apeldoorn. Zo voorkomen we dat mensen die een 
bijdrage ontvangen daardoor in de problemen  
komen. Mensen die in de schuldsanering zitten,  
ontvangen een gift in natura. 

Een aanvraag doen 
Als u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, 
vult u dan dit formulier - of bij voorkeur het formu-
lier op de website - volledig in en stuur dit compleet 
met bijlagen uiterlijk 3 juni naar ons toe, via e-mail 
of post (zie achterkant van de folder) of via de web-
site: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 
Vooraf weten we niet hoeveel giften en aanvragen 
er binnenkomen. Aan een aanvraag kunnen daarom 
geen rechten worden ontleend. Ook is het niet  
mogelijk over de toekenning van een aanvraag in  
beroep te gaan.  
 
 

Deelnameformulier  
Ik/wij doe(n) mee en wil(len) graag in aanmerking 
komen voor een bijdrage vanuit deze actie: 

Naam: ………………………………………………………     m / v 

Geboortedatum: ......  / ……  / ………… 

Adres: …………………………………………………………………… 

Postcode: ………………   Woonplaats: ......................... 

Tel: ……………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ............................................................. 

Het aantal mensen volgens de basisadministratie 
van de gemeente Apeldoorn op dit adres: 

…... volwassene(n), 

...… kind(eren) op dit adres, leeftijd …………………… 

Netto maandinkomen  € ……………………… 

Netto maandinkomen partner € ......................... 

Netto maandinkomen van huisgenoten € …………… 

Noodzakelijk om mee te sturen:  
kopie van een loonstrook of uitkeringsspecificatie 
uit 2021 en jaaropgaven 2020 van uzelf en de  
eventuele partner en/of huisgenoot. Woont u in  
instelling, stuur dan de huurovereenkomst mee. 
 
Dit formulier kunt u t/m 3 juni 2021 inleveren. 
Zie de achterkant van dit formulier voor het  
inleveradres van uw wijk. 
  
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben 
ingevuld op deze datum: ………………………… 
 
 
Handtekening: ..................................................... 



Inleveren van uw aanvraag 
 

Bij voorkeur via de website: 
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl  
Kies anders de wijk waarin u woont en stuur uw 
aanvraag via e-mail of post: 
 
Apeldoorn Zuid-Oost 
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 7329 AP  
Apeldoorn. Mail: zuidoost@vsdapeldoorn.nl  
 
Apeldoorn Zuid   
De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn  
Mail: zuid@vsdapeldoorn.nl  
 
Apeldoorn Noord-Oost 
Andreaskerk, Anklaarseweg 185, 7323 AB   
Apeldoorn. Mail: noordoost@vsdapeldoorn.nl 
 
Apeldoorn Centrum-Noord 
(inclusief Beemte Broekland en Wenum-Wiesel) 
Barnabaskerk, Canadalaan 25, 7316 BW Apeldoorn 
Mail: centrumnoord@vsdapeldoorn.nl 
 
Apeldoorn West (inclusief Hoog Soeren) 
Goede Herderkerk 199, 7312 CS Apeldoorn 
Mail: west@vsdapeldoorn.nl 
 
Beekbergen en Lieren (Hervormde Gemeente)  
Het Hoogepad, Papenberg 5, 7361 BR Beekbergen 
Mail: beekbergen@vsdapeldoorn.nl 
 
Loenen Veluwe Gld (Protestantse Gemeente) 
Diaconie Loenen p/a Bruisbeek, Loenerdrift 74, 
7371 CM Loenen. Mail: loenen@vsdapeldoorn.nl  
 
Ugchelen  
Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen 
Mail: ugchelen@vsdapeldoorn.nl  

Vertrouwelijkheid 
We gaan strikt vertrouwelijk om met uw gegevens 
als gever en ontvanger. Gegevens worden  
uitsluitend gebruikt voor deze actie. Heeft u  
hierover vragen, neem dan contact op met ons via 
vsdcentraal@gmail.com of kijk op onze website.  
 
Deelnemende kerken 
Andreaskerk Anklaarseweg 185  
Baptistengemeente Bosweg 77 
Barnabaskerk Canadalaan 25 
De Basis Condorweg 1 
Berea De Maten Heemradenlaan 125 
Berea Noord Zilverschoon 114 
Bronkerk Ugchelen Hoenderloseweg 10 
De Drie Ranken Eglantierlaan 202 
Eben Haëzerkerk Zonnedauw 8 
Eglesia Sprengenweg 81 
Emmaüsparochie Stationsstraat 13 
Evangelisch Lutherse kerk Prof. Röntgenstraat 9 
De Fontein Distelvlinderlaan 200 
Goede Herderkerk Asselsestraat 199 
Grote Kerk Loolaan 16 
Hersteld Hervormde Gemeente Jachtlaan 187 
Hervormde Gemeente Beekbergen, Papenberg 5 
De Hofstad Hofveld 52 
ICF Apeldoorn Zilverschoon 114 
Jachtlaankerk & Kapel Hoog Soeren Jachtlaan 143 
Julianakerk Deventerstraat 91 
De Koningshof Generaal van Heutszlaan 55 
Korps Leger des Heils Hofveld 21-23 
Protestantse Gemeente Loenen  
Regentessekerk Regentesselaan 14 
Samuëlkerk Talingweg 41 
Tabernakelkerk Waalstraat 2 
De Voorhof Gijsbrechtgaarde 101 
Wilhelminakerk Beemterweg 7 

 

2021  
 

in de stad Apeldoorn, in Beekbergen, 
Lieren, Loenen, Ugchelen, Hoog Soeren, 
Beemte Broekland en Wenum - Wiesel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giften via deze QR-code komen geheel ten goede 
aan Vakantiegeld Samen Delen via de rekening van  
Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) 

  
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl    
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