
Aanmeldingsformulier Vriend van de Vereniging Pro Senectute 

Graag meld ik mij aan als Vriend van de Vereniging Pro Senectute (en mijn partner, 
indien van toepassing). 

1. Naam _____________________________________________________M/V*

Eventuele titel en voorletters              ____________________________________

Adres _________________________________________________________

Postcode __________________ Woonplaats___________________________

Telefoon _________________________________________________________

     E-mail         ______________________________                       

     Geboortedatum_______________ te __________________________________

Burgerlijke staat:
 gehuwd       samenwonend       ongehuwd       weduwe / weduwnaar

    Indien van toepassing gegevens partner
     Naam, meisjesnaam en eventuele titel en voorletters 

___________________________________________________________ M/V*
  
Geboortedatum partner  _____________ te____________________________   

    
2. Achtergrondgegevens u (en uw partner, indien van toepassing)

Opgegroeid in ___________________ Partner in  _______________________

Opleiding  _______________________  in (stad/land)_____________________

     Opleiding (partner)  ________________ in(stad/land)_____________________

     Laatst vervulde functie  _____________________________________________ 

     Laatst vervulde functie (partner) ______________________________________
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   3.  Hoe bent u in contact gekomen met Pro Senectute?

 via familie  via kennissen             via zorgverleners

 via advertentie in:

_____________________

 anders, nl:

________________________

4. Hebt u interesse om in een woon- of zorglocatie te gaan wonen? Zo ja, op 

welke termijn? (Graag uw keuze aankruisen)

 Huurappartement in een woonlocatie

 Huurappartement in een zorglocatie

 Zorg met verblijf in een zorglocatie

Termijn: ______________________________________________________

5.  Ontvangt u of uw partner op dit moment thuiszorg? 

       Ja, ik ontvang thuiszorg
       Ja, mijn partner ontvangt thuiszorg

            Kunt u het volgende aankruisen:

       In het bezit van een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
          Kopie graag meenemen naar het kennismakingsgesprek.  

            Ik ben geïndiceerd voor Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) nr. …… 
            Mijn partner is geïndiceerd voor Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) nr. …… 

5. Aan welke plaats geeft u de voorkeur voor een kennismakingsgesprek?

□ Soest □ Haarlem
□ Bloemendaal 

□ Doorn

□ Den Haag

□ Lochem

□ Amsterdam
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Datum___________________ Handtekening_____________________________

Graag ontvangen wij dit formulier ingevuld retour naar: 

Stichting Pro Senectute t.a.v. Cliëntenadministratie,  Cronenburg 75, 
1081 GM Amsterdam. Of gescand per mail naar: 
clientenadministratie@pro-senectute.nl

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier, neemt de locatiemanager contact met 
u op voor het maken van een kennismakingsgesprek in een locatie van uw keuze.  
Deze gesprekken zullen gehouden worden onder leiding van de locatiemanager en 
een lid van de Vriendencommissie.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de cliëntenadministratie.
Telefoon: 020 540 01 55 of e-mail: clientenadministratie@pro-senectute.nl 
www.pro-senectute.nl.

3

mailto:clientenadministratie@pro-senectute.nl
mailto:clientenadministratie@pro-senectute.nl

	
	Aanmeldingsformulier Vriend van de Vereniging Pro Senectute
	Geboortedatum partner _____________ te____________________________
	
	2. Achtergrondgegevens u (en uw partner, indien van toepassing)
	Opgegroeid in ___________________ Partner in _______________________
	Opleiding _______________________ in (stad/land)_____________________
	Opleiding (partner) ________________ in(stad/land)_____________________
	Laatst vervulde functie _____________________________________________
	Laatst vervulde functie (partner) ______________________________________

