FORENINGEN UGLEVIRKE
Adresse: c/o Boghandlerforeningen, Børsen, 1217 København K E-mail: uglevirke@bogpost.dk

Ansøgningsskema
om et socialt tilskud fra
Foreningen Uglevirke
Ansøgningsskema indsendes inden 1. februar eller 1. august
direkte til Foreningen Uglevirke:
Pr. brev til:
Foreningen Uglevirke
c/o Boghandlerforeningen
Børsen
1217 København K
1.

eller

pr. mail til
uglevirke@bogpost.dk

Ansøgerens fulde navn (kaldenavn bedes understreget), nuværende eller forhenværende
stilling og nøjagtige adresse: (anvend gerne BLOK-skrift):
CPR-nr: _____________________
Navn: ________________________________________________________________
Stilling: _______________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
Postnr. og by: __________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________ Evt. mobiltelefon: __________________
E-mailadresse:

_____________________@______________________

Udbetaling sker kun til bankkonto:

Bankkonto:

Reg.nr.:______________ Kontonr.:_____________________________

(til indsætning af evt. bevilget legat)

2.

Ægtestand: (sæt X)

Ugift:
Enke/enkemand:

Gift: 

Samboende: 
Fraskilt/separeret: 

Eventuel ægtefælles/samboendes:
navn:

_______________________________________________________________

Eventuel ægtefælles/samboendes fødselsdato - og år: ___________________________

VIGTIGT:
Ansøgningen behandles kun, hvis en kopi af ansøgers senest modtagne årsopgørelse er vedlagt
– Husk at udfylde begge sider af dette skema

FORENINGEN UGLEVIRKE
Adresse: c/o Boghandlerforeningen, Børsen, 1217 København K E-mail: uglevirke@bogpost.dk

Ejerbolig: 
Andelsbolig:

Lejebolig: 
Plejehjem eller anden institution: 

3.

Boligforhold: (sæt X):

4.

Har ansøgeren været selvstændig? (Hvis ja, sæt X):
Forretningssted: ________________________________________________________
Fra år:_______ til år:________
Har ansøgeren været medlem af, eller ansat hos et medlem af: (sæt X)
Den danske Boghandlerforening/Boghandlerforeningen: 
/Forlæggerforeningen/Danske Forlag: 

5.

Hvor og hvornår har ansøgeren senest været ansat ved boghandel eller forlag?
Arbejdsstedets navn & by

Fra år

Til år

5.a.

Hvor mange år har ansøgeren i alt været beskæftiget ved boghandel eller forlag? ____

6.

Ansøgerens skattepligtige indkomst i seneste kalenderår: Kr. ___________________

7.

Husstandens samlede skattepligtige indkomst i seneste kalenderår Kr. _______________

8.

Ansøgerens formue ved udgangen af sidste kalenderår:
heraf eventuel ejendomsværdi (kontantværdi):

Kr. __________________
Kr. __________________

Husstandens samlede formue inkl. evt. ejendomsværdi:

Kr.

9.

_________________

Supplerende oplysninger, eventuelle anbefalinger – eller i sygdomstilfælde lægeerklæring –
kan vedlægges. Er der i de sidste år sket væsentlige ændringer i ansøgerens indtægts- eller
formueforhold, kan dette ligeledes angives her:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Med min underskrift erklærer jeg på tro og love, at de anførte oplysninger er korrekte.

_________________ den _______________
sted

dato

______ ___________________________
underskrift

VIGTIGT:
Ansøgningen behandles kun, hvis en kopi af ansøgers senest modtagne årsopgørelse er vedlagt
– Husk at udfylde begge sider af dette skema

