Ansøgningen skal inden udgangen af september måned indsendes til:
Foreningen Danske Flyvere
KDA Huset
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde

DANSKE FLYVERE
PROTEKTOR
HKH PRINSGEMALEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL DANSKE FLYVERES FOND
Ansøgers stilling og fulde navn:
CPR-nr.:

Adresse:

Telefon nr.:

Punkterne 1 – 4 udfyldes kun ved ansøgning første gang.
1. Efter hvem er ansøgeren efterladt (fulde navn og stilling/tjenestegrad):
2. I hvilken egenskab var vedkommende forsørger for ansøgeren:
3. Hvis vedkommende er omkommet eller blevet invalid ved en flyveulykke, anføres dato og sted herfor:
4. Er dette ikke tilfældet, ønskes de nærmere omstændigheder beskrevet under ”supplerende bemærkninger”.
Hvis andre har overtaget forsørgerpligten for ansøgeren resp. dennes børn, anføres navn og adresse på den eller disse,
samt årsagen hertil:
Ansøgeren har forsørgerpligt for:

Køn

Alder

Evt. egen indtægt

a. Navn:
b. Navn:
c. Navn:
d. Navn:
Evt. arbejdsgivers navn og adresse:
Evt. egen virksomheds navn og adresse:
Indeværende kalenderårs fulde indtægt fordeler sig således:
a. Arbejdsindtægt

kr.:

d. Renter

kr.:

b. Pension

kr.:

e. Andet

kr.:

c. Underholdsbidrag

kr.:

f. I alt

kr.:

Formuen fordelte sig således pr. 1.januar i indeværende kalender år:
a. Indestående i bank/sparekasse

kr.:

b. Værdipapirer (kursværdi)

kr.:

c. Fast ejendom (art anføres)

kr.:

d. Anden formue (art anføres)

kr.:

Såfremt indtægts- eller formueforholdene ventes at ville ændre sig væsentligt i det følgende kalenderår, anføres
hvorledes og årsagen hertil:

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER

Undertegnede ansøger erklærer herved, at foranstående oplysninger er givet efter min bedste overbevisning.
Dato:

Underskrift:

Ansøgningen skal bekræftes af to troværdige personer, som kender ansøgerens økonomiske forhold og
familieomstændigheder. Fortrinsvis personer, som er Foreningen bekendt - f.eks. kammerater eller kolleger til
afdøde/tilskadekomne.
Hvis dette ikke er muligt, foretrækkes primært personer i offentlige stillinger - såsom sognepræst, sognefoged,
politimester eller lignende - og sekundært ansøgerens arbejdsgiver eller arbejdsleder.
Undertegnede bevidner, at foranstående oplysninger - så vidt det er mig muligt at bedømme - er i overensstemmelse med
de faktiske forhold.
Hvilken tilknytning har De til ansøgeren?

Hvilken tilknytning har De til ansøgeren?

Stilling:

Stilling:

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

Telefon:

Telefon:

