Elk Kind Doet Mee fonds
Aanvraagformulier
Geachte mevrouw/heer,
In het schooljaar 2015-2016 heeft de Ouderraad een ‘Elk Kind Doet Mee fonds opgericht.
Doel van het fonds is in schrijnende gevallen financieel bij te springen om te voorkomen dat
kinderen buiten de boot vallen bij de extra en/of bijzondere activiteiten op het Schoonhovens
College.
Het fonds kan niet worden aangesproken voor de normale algemene schoolkosten. De
school is zelf bezig deze kosten zo laag mogelijk te houden en/of betalingsopties (bijv.
gespreid betalen) te bieden.
Voorwaarden:
U komt alleen voor reductie in aanmerking indien:
 u een bijstandsuitkering heeft en/of
 de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op u van toepassing is en/of
 er bijzondere tijdelijke omstandigheden in uw privé situatie zijn
Procedure:
 Een aanvraag tot kwijtschelding wordt in behandeling genomen als u de volgende
formulieren heeft opgestuurd:
o het volledig ingevulde aanvraagformulier
o een kopie van een recente uitkeringsspecificatie Participatiewet of een bewijsstuk
dat schuldsanering op u van toepassing is.
 Bij aanvragen zal de administratie van de school bepalen of een aanvraag voldoet aan
de criteria voor een bijdrage uit het Elk Kind Doet Mee fonds
 De administratie zal vervolgens een (geanonimiseerd) verzoek indienen voor een
bijdrage bij een onafhankelijke commissie van oud-ouders en materiedeskundigen.
 De commissie beoordeelt het verzoek en neemt een besluit en bepaalt de hoogte van de
bijdrage. De commissie informeert de school over het besluit.
 De school communiceert het besluit aan de ouders en de Ouderraad.
 De Ouderraad zal vanuit het fonds de vastgestelde bijdrage betalen aan het
Schoonhovens College.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Afdeling Financiële Administratie van
het Schoonhovens College.

Ouderraad en Directie Schoonhovens College

Elk Kind Doet Mee fonds
Aanvraagformulier
Achternaam:
Voorletters
Naam van kind(eren)
Klas
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Activiteit en bedrag waarvoor een
bijdrage wordt gevraagd:
Factuurnummer
Bedrag

Korte motivatie reden van het
verzoek:

Datum

Handtekening:

Invullen door administratie:
Kopie uitkeringsspecificatie en/of
bewijs schuldsanering bijgevoegd?

Ja

/ Nee

Kopie van beroep(en) op andere
hulpverlenende en/of
overheidsinstanties bijgevoegd?

Ja

/ Nee

Aanvraagnummer

Formulier opsturen of inleveren:
Afdeling Financiële Administratie
Locatie AP:
Albert Plesmanstraat 4, 2871 HJ Schoonhoven
Locatie VW: Vlisterweg 22, 2871 VH Schoonhoven

