
GRUPPE B

år 2021

ANSØGNING TIL FAXE-FONDEN

Ifølge FAXE-FONDEN's fundats af 5. december 2013 kan der af FAXE-FONDEN's udbytte ydes bistand til ;

GRUPPE A: Personlig hjælp til medarbejdere, der er har været ansat på Faxe Bryggeri, Faxe

eller sådanne medarbejderes enke-/enkemand og uforsørgede børn.

GRUPPE B: Uddannelseshjælp til børn af medarbejdere, der er eller har været ansat i minimun 3 år på Faxe 

Bryggeri, Faxe.

Skemaet skal være Faxe Fonden i henne senest søndag d. 24. oktober 2021.

ANSØGNING OM UDDANNELSESHJÆLP

1. Ansøgeren

Navn CPR-nummer

Gade Nr. Postnr. By

Telefonnummer e-mail adresse

BLOKBOGSTAVER

Oplysning om bank og kontonummer:

Reg. Nr. Kontonummer

2. Forældrene

Faderens navn

Gade Nr. Postnr. By

Moderens navn

Gade Nr. Postnr. By



3. Tilknytning til Faxe Bryggeri (hvis dette punkt ikke er udfyldt, kommer ansøgeren ikke i betragtning )

Er faderen for tiden ansat på Faxe Bryggeri? (sæt X Ja Nej

Er moderen for tiden ansat på Faxe Bryggeri? (sæt X) Ja Nej

Faderen har været ansat på Faxe Bryggeri: Fra Til

(oplysningen kan eventuelt indhentes hos ATP)

Moderen har været ansat på Faxe Bryggeri: Fra Til

(oplysningen kan eventuelt indhentes hos ATP)

4. Forældrenes indkomst- og formueforhold (udfyldes kun, hvis ansøgeren er under 18 år)

Skattepligtig indkomst i sidste kalender år  …..……...………...……..kr. 

Skattepligtig formue pr. 1. januar i år ………………………………….kr.

(Skatteattest SKAL vedlægges - se side 4)

Er der sket ændringer i forældrenes personlige eller økonomiske forhold i indeværende år?

I bekræftende fald hvilke?

5. Ansøgerens indkomst-/formueforhold

Er ansøgeren/barnet fyldt 18 år eller selvstændig skattepligtig oplyses:

Ansøgerens skattepligtige indkomst i sidste kalenderår ………………..kr. 

Ansøgerens formue pr. 1. januar  år ……………………………………….kr. 

(Skatteattest skal vedlægges - se side 4)

Er der sket ændringer i ansøgerens personlige eller økonomiske forhold i indeværende år?

I bekræftende fald hvilke?



6. Uddannelse

Hvilken uddannelse er planlagt/påbegyndt:

Navn på skole/læreanstalt:

Studiefag: 

Allerede bestående eksaminer:

Optagelse på skole/læreanstalt?

(bekræftelse skal vedlægges)

Hvornår begynder studiet?

Hvornår forventes uddannelsen afsluttet/eksamen bestået?

Hvor bor ansøgeren i studietiden?

Hvad skal ansøgeren betale for bolig i studietiden?

Hvad betaler ansøgeren for bolig nu?

Hvad udgør de årlige udgifter for undervisning og/eller ophold på skolen/læreanstalten?

Yder skolen/læreanstalten hel eller delvis friplads ?

Er der mulighed for støtte fra staten eller anden side i studietiden?

Skal legatet anvendes til studieophold i udlandet? Ja  _____ Nej ______

Hvilke tilskuds- eller støttemuligheder er eller vil blive søgt?

7. Modtagne legater m.v.

Har ansøgeren modtaget legater eller anden uddannelseshjælp i dette og i forrige kalenderår og i så fald hvorfra

og med hvilket beløb?

   kr. 

   kr. 

   kr. 

   kr. 



8. Andre oplysninger

Oplysninger om ansøgerens uforsørgede og skolesøgende søskende:

Navn Alder Skole, klasse

Navn Alder Skole, klasse

Navn Alder Skole, klasse

Navn Alder Skole, klasse

Ansøgningen underskrives af den af forældrene, som har eller har været ansat på Faxe Bryggeri

Sted, dato

Jeg samtykker hermed til at Faxe-Fonden i forbindelse med denne ansøgning behandler

de personoplysninger, jeg har givet i denne ansøgning. Jeg er opmærksom på, at 

oplysningerne bliver behandlet herunder også slettet i overensstemmelse med

persondatalovens bestemmelser.

Jeg er opmærksom på, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke til behandlingen

tilbage.

Bemærk:

Til bekræftelse af de under punkterne 4 og 5 meddelte oplysninger skal ansøgningen vedlægges skatteattester,

som vederlagsfrit udstedes af SKAT.

Ved henvendelse til SKAT på forældrenes (forsørgernes vegne må fuldtmagt medbringes)

Anbefalinger eller erklæringer og oplysninger til støtte for ansøgningen kan anføres nedenfor, eventuelt vedlægges

Ansøgning med bilag sendes til : FAXE-FONDEN

c/o Faxe Bryggeri

Faxe Allé 1

4640  Faxe

Faderens/moderens underskrift Ansøgerens underskrift


