Aan de ouders/verzorgers van leerlingen
In het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs

Zwolle, 20 juni 2017

Betreft: tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (VO)

Geachte ouders/verzorgers,

Deze brief gaat over reiskosten. Wij denken dat dit voor u van belang is omdat uw kind elke dag met
het openbaar vervoer reist.
Niet heel bijzonder, want dagelijks gaat er een groot aantal leerlingen met het openbaar vervoer
naar school. Dus ook kinderen die kiezen voor gereformeerd onderwijs. Het verschil is alleen dat
scholen met een gereformeerde identiteit niet overal te vinden zijn en veel kinderen vaak een
behoorlijk ritje in de trein of bus moeten maken. Dat is niet erg, maar het zorgt er wel voor dat de
kosten voor het vervoer van en naar school flink kunnen oplopen.
Gezinnen met hoge kosten kunnen via CFA/Schoolgeld een aanvraag doen voor financiële
ondersteuning op het gebied van reiskosten. Om deze financiële ondersteuning te kunnen bieden, is
veel geld nodig. Hiervoor beheert stichting CFA/Schoolgeld een fonds dat wordt gevuld door giften
en donaties vanuit een brede achterban. Dit gaat er in de toekomst anders uit zien. Er zijn vier
regionale Vriendenstichtingen in ontwikkeling. Elk van die Vriendenstichtingen is verweven met een
gereformeerde school voor voortgezet onderwijs. De stichtingen zetten het werk van CFA/Schoolgeld
voort in een mooi concept met de betrokkenheid van Vrienden dicht bij huis. En met als uiteindelijk
doel: ervoor te zorgen dat gereformeerd onderwijs bereikbaar en betaalbaar blijft.
In het schooljaar 2017/2018 zult u kennis maken met de Vriendenstichting in uw regio, maar neemt
de landelijke stichting CFA/Schoolgeld de aanvragen nog gewoon in behandeling. In het daarop
volgende schooljaar zal ook dit via de regionale Vriendenstichtingen lopen. Hierover zult u in de loop
van schooljaar 2017/2018 geïnformeerd worden.
Het kan zijn dat ook u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming vanuit het fonds. Bijgaand
ontvangt u een aanvraagformulier voor het schooljaar 2017/2018 met een nadere toelichting.
Met de giften die ons fonds vullen gaan we zorgvuldig om. De tegemoetkomingen in de reiskosten
van kinderen naar het gereformeerd onderwijs zijn bestemd voor minder draagkrachtige ouders.
De hoogte van de toekenning is daarom afhankelijk van het inkomen van de ouders en de hoogte van
de reiskosten. In de toelichting bij het aanvraagformulier staat een berekeningsformule en zijn de
regels voor een tegemoetkoming geformuleerd.

U zult begrijpen dat de hoogte van de uitkeringen vanuit het fonds mede afhankelijk is van de
inkomsten van CFA/Schoolgeld en het totaal van alle ingediende aanvragen. In de afgelopen jaren
daalden de inkomsten. Daarom kunnen wij niet meer dezelfde vergoeding geven als in het verleden.
Uw recht op vergoeding voor het komende schooljaar kunt u berekenen met de formule in de bijlage.
Wanneer in uw situatie uit de formule blijkt dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming,
dan kunt u het bijgevoegde aanvraagformulier invullen en voor 1 oktober 2017 naar de
contactpersoon van de school opsturen.
De school controleert de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken. Vervolgens wordt de aanvraag
van een paraaf voorzien en verzonden naar CFA/Schoolgeld. In de loop van november 2017 krijgt u
van de school bericht of u een tegemoetkoming ontvangt en hoeveel deze bedraagt.
Aanvragen die te laat worden ingestuurd, worden niet in behandeling genomen. Hetzelfde geldt
voor aanvragen die onvolledig zijn ingevuld, niet van de nodige bijlagen zijn voorzien of waarop de
paraaf van de school ontbreekt.
We vertrouwen erop u hiermee van voldoende informatie voorzien te hebben. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u daarover contact opnemen met de school:
Contactpersoon

……………………………………………………………………….

Adres

……………………………………………………………………….

Postcode/woonplaats ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer

……………………………………………………………………….

Email

……………………………………………………………………….

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Dhr. K. Koelewijn, secretaris
Bijlagen:
I.
II.

Aanvraagformulier 2017/2018
Toelichting bij het aanvraagformulier

