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Wat is het Chevallierfonds?
Wij zijn een onafhankelijke stichting.
Ons fonds biedt incidenteel financiële steun aan cliënten van
GGz Centraal en Kwintes. Het fonds ondersteunt deze cliënten
financieel om hun participatie aan het maatschappelijk leven te
bevorderen.
Voor wie?
Het Chevallierfonds ondersteunt uitsluitend cliënten die in
behandeling zijn bij GGz Centraal. En cliënten die wonen bij of
begeleiding ontvangen van Kwintes, mits zij wonen binnen het
verzorgingsgebied van GGz Centraal.
Welke hulp wordt geboden?
Het Chevallierfonds verleent incidenteel financiële hulp aan
cliënten die niet in staat zijn om activiteiten voor resocialisatie
en participatie te bekostigen.
Om voor financiële hulp in aanmerking te komen moet het
gaan om kosten die:
 betrekking hebben op activiteiten die gericht zijn op
resocialisatie en/of participatie;
 GGz Centraal of Kwintes niet uit de exploitatie kunnen
betalen;
 niet uit andere voorzieningen, zoals de bijzondere bijstand,
kunnen worden betaald.
Wij ondersteunen ook groepsactiviteiten voor cliënten van
GGz Centraal en Kwintes als deze gericht zijn op participatie.
We verlenen geen steun voor medische kosten of voor het
aflossen van schulden.
Het Chevallierfonds hanteert maximumbedragen, afhankelijk
van de soort activiteit en kosten. Aanvragen kan tot maximaal
3 maanden na einde behandeling.
Hulp aanvragen?

Het Chevallierfonds neemt uw aanvraag voor financiële steun
uitsluitend in behandeling als u het aanvraagformulier (te
downloaden op www.chevallierfonds.nl) volledig invult. Wij
vragen u op het formulier een duidelijke beschrijving en
schatting van de kosten te geven.
De begeleider en de cliënt dienen de aanvraag samen in te
vullen. Reden is dat het voor het Chevallierfonds duidelijk
moet zijn dat de cliënt staat ingeschreven bij GGz Centraal of
Kwintes. Voor meer informatie: www.chevallierfonds.nl
Als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en is voorzien
van de gevraagde bijlagen, kunt u dit per post opsturen naar
Chevallierfonds, Postbus 3002, 3850 CA Ermelo
Onvolledige aanvragen nemen we niet in behandeling.
Wie behandelt de aanvraag?
Het Chevallierfonds beoordeelt de aanvraag in een kleine
vertrouwenscommissie. Deze commissie adviseert het
bestuur. Daarna bespreken we de aanvraag anoniem in de
bestuursvergadering. We beoordelen elke aanvraag
individueel.
De behandeling van een aanvraag duurt maximaal zes weken.
In spoedeisende gevallen kunnen we een versnelde procedure
toepassen.
Staat u als cliënt ingeschreven bij
GGz Centraal of Kwintes?
En voldoet uw financiële wens aan onze doelstellingen?
Dan nodigen wij u van harte uit
om een aanvraag in te dienen.

