
Het Verlaat 166B,
7325 HG APELDOORN

www.ruisendveld.nl
woongroep@ruisendveld.nl

Woongemeenschap Van Senioren Blad 1

Aanvraagformulier Aspirantlidmaatschap
Tab = volgend veld, Shift/Tab = vorig veld

Achternaam: Voorletters: Tussenvoeg: Roepnaam: Geboortedatum:

1.
(Partner/Aanvrager 2)

2.

Adres: Postcode: Woonplaats:

Telefoon Mobiel Email

1.
(2e aanvrager/partner)

2.

Vragen:

1. Wat zijn uw wensen/verwachtingen m.b.t. groepswonen van ouderen?

2. Waarom kiest u voor een woongroep en niet voor een seniorenwoning?

3. Bent u al aspirant lid of lid van een andere Woongroep?

4. Hoe heeft u contact gekregen met “Ruisend Veld”?  

5. Heeft u ideeën hoe u een bijdrage zou kunnen leveren aan onze woongroep?

6. Wat vindt u van deelname aan gezamenlijke activiteiten?

7. Bent u bereid deel te nemen aan groepsactiviteiten?

8. U wordt verwacht op de jaarlijkse ledenvergaderingen. Dat is u bekend?

9. Bent u desgevraagd bereid zitting te nemen in Commissies of Bestuur?

10.Wat zijn uw ideeën over inrichting en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes?

11. Het is u bekend dat elk lid (bij bewoning) aan het FGV-fonds* bijdraagt?

LVGOWebsite

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

(Ex)Bewoner Anders

Ja Nee

Ja Nee

M V

M V



12. Wat is uw ervaring omtrent burenhulp?              Blad 2

13.Hoe ver moet en kan volgens u de wederzijds hulp in een woongroep gaan?

14.Heeft u hobbies? En zo ja welke?

15.Zijn er omstandigheden of keuzes in uw leven die het functioneren in een woongemeenschap zouden kunnen 
belemmeren? Denk bijv. aan (langdurig) afwezig zijn door bijvoorbeeld overwinteren,
verblijf in vakantiehuis, camper, etc.?

16.Hebt u bezwaar tegen leden in de woongroep met een andere levensbeschouwing
of sexuele geaardheid?

17.Is uw gezondheid zodanig dat u zelfstandig uw huishouding en uzelf kunt verzorgen?

18. Zo niet, hoe denkt u dan te kunnen functioneren in onze woongroep?

19.Bent u bereid op de wachtlijst geplaatst te worden, als er nog geen woning beschikbaar is?

20.Ik heb/wij hebben belangstelling voor een  

21.Ik heb/wij hebben belangstelling voor een  

22.Ik heb/wij hebben belangstelling voor een   

(Vink aan voor welke woning u belangstelling hebt. U kunt meerdere keuzes maken.)

23.Eventuele verdere opmerkingen en/of vragen kunt u hieronder kwijt!

Plaats Datum Ondertekening aanvrager 1

Plaats Datum Ondertekening partner/aanvrager 2 

Procedure: N.a.v. het kennismakingsgesprek met de IC en de beantwoording van de vragen in dit formulier adviseert de IC het Bestuur en de leden
over toelating. Leden hebben het recht binnen 14 dagen bezwaar te maken. Bij geen bezwaar wordt men aspirant-lid van de Woongemeenschap. 
Dat betekent in eerste instantie plaatsing op de wachtlijst. Daarna ontvangt men belangrijke informatie (ledenlijst/wachtlijst), de eerste factuur 
contributie/inschrijfkosten en de toegangsgegevens tot de website waarop alle info te vinden is.

*) FGV = Fonds Gemeenschappelijke Voorzieningen bedoeld voor onderhoud en inrichting gemeenschappelijke ruimten.
**) Huur: C-Woningen (hoekwoning) noord-oost en noord-west. (Let op: inkomensgrenzen van toepassing. Zie website).

Huur: A-woningen  (tussenwoning) oost en west (vrije sector)
Koop: A-Woningen (tussenwoning) oost en west, B-woningen (hoekwoningen-taartpunt) zuid-oost en zuid-west.
Koop: D-Woningen (Penthouse) noord-oost en noord-west;  E-Woningen (Penthouse) zuid-oost en zuid-west

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden van het (aspirant)lidmaatschap, waaronder de financiële verplichtingen van de jaarlijkse 
contributie en – zodra er een woning vrijkomt – de bijdrage in het FGV-fonds. Ook gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging Woongemeenschap
van Senioren “Ruisend Veld” te Apeldoorn. Deze zijn vooraf op aanvraag verkrijgbaaren zijn na goedkeuring lidmaatschap ook toegankelijk op het “Alleenvoorleden” gedeelte van de 
website.

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Sociale huurwoning C**) Vrije sector huurwoning A

Koopwoning A Koopwoning B

Penthouse D Penthouse E


	Achternaam: 
	2e Achternaam: 
	Voorletters: 
	Tussenvoeg: 
	2e Tussenvoeg: 
	Roepnaam: 
	2ed Roepnaam: 
	Adres: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 
	Telfoon 1: 
	Mobiel 1: 
	Email 1: 
	Telefoon 2: 
	Mobiel 2: 
	Email 2: 
	2e Voorletters: 
	Hoe contact? LVGO: Off
	Heeft u ide#C3#ABen hoe?: 
	Groepsactiviteiten? Ja: Off
	Ledenvergaderingen? Ja: Off
	FGV-Fonds? Ja: Off
	Bent u lid? Ja: Off
	Commissies? Ja: Off
	Ide#C3#ABen over onderhoud? : 
	Man: Off
	2e Geboorte -Datumveld 2: 
	2e Man: Off
	Geboorte-Datumveld 1: 
	Ervaring Burenhulp?: 
	Heoe ver moet burenhulp gaan?: 
	Heoe ver moet burenhulp gaan?_2: 
	Omstandigheden? Ja: Off
	Levensbeschouwing? Ja: Off
	Gezondheid? Ja: Off
	Hoe functioneren?: 
	Wachtlijst? Ja: Off
	Sociiale huurwoning: Off
	Vrije sector huurwoning: Off
	Koopwoning (A): Off
	Koopwoning (B): Off
	Penthouse (D): Off
	Penthouse (E): Off
	Adres_2: 
	Postcode_2: 
	Woonplaats_2: 
	Adres_3: 
	Postcode_3: 
	Woonplaats_3: 
	Hoe functioneren?_2: 


