Ansøgningsskema for tidligere og nuværende medarbejdere
med minimum 15 års anciennitet i Magasin
Navn:

________________________________________ Cpr. nr.:______________________

Adresse:

________________________________________________________________________

Postnr./By:

________________________________________________________________________

Telefon:

______________________________ Mobil __________________________________

Jobstatus:

______Pensioneret

Civil status:

______Gift

Ansat i:

_______København

_______Odense

_______Århus

Ansat som:

_______Ekspedient

_______Kontor

_______Andet

Anciennitet:

__________år

_______ Personalenr.

________Fortsat ansat i Magasin
______Enke/enkemand

______Enlig

________Andet
______Samlevende

Ansøgt beløb: _______________kr. (Bedes venligst udfyldt)
Bankkonto:

_______________________________________________________________________

Tidligere ansøgt: __________NEJ

__________JA

Hvis JA, angiv venligst årstal og modtaget beløb, hvis muligt: __________År

__________Beløb

Begrundelse for ansøgning (angiv venligst kort baggrund for ansøgning samt til hvilket formål et evt.
legat skal anvendes):
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Fortsæt evt. på bagsiden)
Husk at vedlægge kopi af seneste selvangivelse/årsopgørelse.
Ansøgning sendes til:
Sekretær Dorthe Palludan
Magasin du Nord Fonden
Kvæsthusgade 1
1251 København K
dpa@weco.dk
Kvæsthusgade 1, DK-1251 København K
Tlf. +45 70 20 22 24

Cvr. 11692605

Magasin du Nord Fonden er en sammenslutning af to fonde, som stifterne af Magasin du Nord i
sin tid oprettede; Wm. Vetts Fond, stiftet den 23. oktober 1947 og Magasin du Nord’s Fond,
stiftet den 27. februar 1951
Tidligere og nuværende ansatte med minimum 15 års anciennitet i Magasin har mulighed for at
søge økonomisk støtte fra Magasin du Nord Fonden.
Ansøgning skal ske via særligt ansøgningsskema, som kan rekvireres hos:
Sekretær Dorthe Palludan
Magasin du Nord Fonden
Kvæsthusgade 1
1251 København K
dpa@weco.dk
Ansøgninger behandles individuelt to gange årligt, i maj og november.
Ansøgninger skal være fonden i hænde inden henholdsvis 1. maj og 1. november.
Ansøgninger skal være vedlagt kopi af seneste selvangivelse.
Ved udgangen af henholdsvis maj og november modtager ansøger meddelelse om, hvorvidt
ansøgningen er kommet i betragtning samt evt. beløbs størrelse, hvorefter uddeling finder sted.
Fonden udbeder sig sædvanligvis dokumentation for anvendelsen af det beløb, der er bevilget.
Det kan eksempelvis være kopi af regninger, fakturaer eller kvitteringer på udgifter til
a. Tandlæge
b. Briller
c. Andre anskaffelser af helbredsmæssig karakter
d. Specifikke småanskaffelser
e. Kursusophold
f. Rejser

Vi skal gøre opmærksom på, at et legat er skattepligtig indkomst, og at alle fonde mv. ifølge
lovgivningen er forpligtet til at give skattemyndighederne oplysning om navn, cpr-nummer samt
legatets størrelse for den enkelte legatmodtager.

Magasin du Nord Fonden

Kvæsthusgade 1, DK-1251 København K
Tlf. +45 70 20 22 24

Cvr. 11692605

