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Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

8
Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde

eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van
de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

C030 sociale voorzieningen overig
: Bezw. weig. bijz. bijstand studiekosten(bs060204)

-'-- --- -- - - -~
tegenpartij

eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rechts bijstandverlener

: B&W

: € 89,00

: 16-03-04 / 03-05-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

8 03-05-04
i

Dhr. Ftc-~team4 020-5805953
(,.'

I
î

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie

van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)
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2061 JK BLOEMENDAAL

Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik
U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

8
Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde
eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van

de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

C030 sociale voorzieningen overig
: Bezw.fict./expl.weig.bijz.bijstand zwemlessen

'---- -- ~--~----
tegenpartij
eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rec htsbij sta ndverlener

: B&W

: € 45,00 (= 50% x € 89,00

: 16-03-04 / 03-05-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

na anticum.)

8 03-05-04

,

Dhr. F~eam4 020-5805953

i

I

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie
van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)
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2061 JK BLOEMENDAAL

Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

8
Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde

eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van
de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

: C010 algemene bijstandswet
: Beroep tegen inschrijving CWI (bs.060104)

~- ~ - ~-- ~

tegenpartij
eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rechtsbijsta ndverlener

: B&W

: € 89,00

: 16-03-04 / 03-05-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

8
03-05-04 Dhr.

j

F.<~eam4

020-5805953
j
1

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie

van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)
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Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

8
Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde

eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van
de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

: C010 algemene bijstandswet

: Bezw. inhouding alimentatie op ABW

~.- ~- - - --~~~- ~~--~

tegenpartij
eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rechts bijstandverl ener

: B&W

: € 89,00

: 29-03-04 / 03-05-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60

2011 GT Haarlem

8
i

03-05-04~

Dhr.~~ team4 020-5805953

t
~

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie

van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)



Bezoekadres

Naritaweg 227
<\msterdam Civiel

Definitieve toevoeging

2004.07.28 15:46

1111III11111111111111111111111111111111111111Postadres
Postbus 58132
1040 I-IC Amsterdam

4ES7594

Telefoon [020) 58 05 999
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Internet www.rvr.org

Raad voor Rechtsbijstand
D.E. Stokkel

Bureau Rechtsbijstandvoorziening
Donkerelaan 39

Amsterdam

2061 JK BLOEMENDAAL

Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

8
Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde

eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van
de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

e030 sociale voorzieningen overig
: Beroep weig. bijz. bij st. studiekosten (150604)

- ~>%-'~ ~~~- --
- ~= --tegenpartij

eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rechtsbijstandverlener

: B&W Bloemendaal

: € 44,50 (= 50% x € 89,00
: 27-07-04 / 28-07-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

na anticum.)

28-07-04

Mw.R.~4 020-58059418

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie

van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)



Postadres
Postbus 58132
1040 HC Amsterdam 4EV9756

Bezoekadres

Naritaweg 227
Amsterdam Civiel

Definitieve toevoeging

2004.11.08 15,45

111111111111111111111111111111111111111111111

Telefoon [020] 58 05 999
Fax [020J 58 05 962

Internet www.rvr.org

Raad voor Rechtsbijstand
D.E. Stokkel

Bureau Rechtsbijstandvoorziening
Donkerelaan 39

Amsterdam

2061 JK BLOEMENDAAL

Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

~
Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde

eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van
de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

: C010 algemene bijstandswet
: Bezwaar opschorting per 18-10-2004.

tegenpartij
eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rechtsbijsta ndverlener

: Gem. Bloemedaal

: € 89,00

: 01-11-04 / 08-11-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

08-11-04

Dhr. R.~O20-5BO5925
.'

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie

van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)



Postadres
Postbus 58132
1040 HC Amsterdam 4EV9751

Bezoekadres

Naritaweg 227
Amsterdam Civiel

Definitieve toevoeging

2004.11.08 15:45

111111111111111111111111111111111111111111111

Telefoon
}~1X

Internet

[020] 5805 999
[020] 58 05 962

www.rvLorg

Raad voor Rechtsbijstand
D.E. StokkeI

Bureau Rechtsbijstandvoorziening
Donkerelaan 39

Amsterdam

2061 JK BLOEMENDAAL

Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

-
Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde

eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van
de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

: C010 algemene bijstandswet

: V.V.Verbod uitzetting.

='- ~ -~--~~~ ~~

tegenpartij
eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rechtsbij standverlener

: Gem. Bloemedaal

: € 89,00
: 01-11-04 / 08-11-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

08-11-04

Dhr. ~58059258

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie

van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)



Postadres
Postbus 58132
1040 HC Amsterdam 4EV9754

Bezoekadres

Naritaweg 227
Amsterdam Civiel

Definitieve toevoeging

2004.11.08 15:45

111111111111111111111111111111111111111111111

Telefoon [020] 58 05 999
Fax [020] 58 05 962
Internet www.rvr.org

Raad voor Rechtsbijstand
D.E. Stokkel

Bureau RechtsbijstandvoOTziening

Amsterdam
Donkerelaan 39

2061 JK BLOEMENDAAL

Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

ft

Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde

eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van
de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

: C030 sociale voorzieningen overig
: Beroep weigering bijzondere bijstand (PC).

-~-- ~~~~ ~~~ -~ .~- ~

tegenpartij
eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rechtsbij standverlener

: Gem. Bloemedaal

: € 44,50 (= 50% x

: 01-11-04 / 08-11-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

€ 89,00 na anticum.)

8
08-11-04

Dhr.~ 020-5805925

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor

Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie

van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)



Bezoekadres

Naritaweg 227
Amsterdam Civiel

Definitieve toevoeging rrlilli lïlllfllI 1IIIII11111111111111111111111Postadres
Postbus 58132
1040 HC Amsterdam 4EW4242

Telefoon [020] 58 05 999

Fax [020J 58 05 962
Internet www.rvr.org

Raad voor Rechtsbijstand
D.E. StokkeI

Bureau Rechtsbijstandvoorziening
Donkerelaan 39

Amsterdam

2061 JK BLOEMENDAAL

Geachte mevrouw/mijnheer,

In verband met uw aanvraag om een toevoeging voor onderstaande zaak deel ik

U namens de Raad voor Rechtsbijstand mee, dat uw aanvraag is ingewilligd.

Gegevens over uw zaak treft u aan in onderstaand overzicht. De hierin vermelde
eigen bijdrage bent u aan uw raadsman/-vrouw verschuldigd. De hoogte van

de eigen bijdrage is gebaseerd op uw draagkracht.

zaakaanduiding
aanvullende omschrijving
toelichting

C030 sociale voorzieningen overig
: HB oplegging verplichting tot arbeid.

tegenpartij
eigen bijdrage
datum aanvraag / datum afgifte
rec htsbijstandverlener

: Gem. Bloemendaal

: € 44,50 (= 50% x

: 12-11-04 / 06-12-04
: B. Wernik

Gedempte Oude Gracht 60
2011 GT Haarlem

€ 89,00 na anticum.)

06-12-04 Dhr. R.

B~team4 020-5805925

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen bij de Commissie voor
Bezwaar van de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek moet schriftelijk met een kopie
van deze beslissing ingediend worden. Voor u hiertoe overgaat is het raadzaam overleg hierover

te voeren met uw raadsman/-vrouw.

Gegevens omtrent uw verzoek zijn opgenomen in onze administratie. U heeft recht op inzage en

verbetering bij onjuistheid (Privacy Reglement Raad voor Rechtsbijstand)


