Aanvraagformulier
Noodfonds schoolreisjes basisonderwijs
Er zijn ouders die door omstandigheden de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kind(eren) niet
kunnen betalen. Daarvoor heeft de gemeente de Scholierenvergoeding, daaruit kunnen ouders
die een minimuminkomen hebben (op of onder 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum) kosten
declareren rondom schoolgaan, zoals de vrijwillige ouderbijdrage. Toch dreigen kinderen in
sommige gevallen uitgesloten te worden van bepaalde activiteiten omdat ouders de bijdrage
voor het schoolreisje niet kunnen voldoen. Veel scholen spannen zich in om tot creatieve
oplossingen te komen, zodat kinderen toch mee kunnen, maar dat lukt het niet altijd. In dat geval
kunt u als school in overleg met de ouder, een beroep doen op het tijdelijk Amsterdams
Noodfonds schoolreisjes basisonderwijs voor een bijdrage voor het schoolreisje van maximaal €
50,- per kind en voor schoolkamp maximaal € 75,- per kind. Vul hiervoor het aanvraagformulier
in en stuur dit door aan: Meike Mommers, mommers@fbna.nl, 020 – 420 19 84.
1. Gegevens aanvragende school
Naam
Adres
Contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
IBAN school

2. Aanvullende gegevens (Vul per school één formulier in voor de desbetreffende kinderen.
Gaat het om verschillende uitjes van verschillende klassen zoals een schoolreisje en een kamp, geef
dan alle op)
Hoogte vrijwillige ouder bijdrage
van de school voor de extra
schoolactiviteit.
Wat is de extra schoolactiviteit?

Datum extra schoolactiviteit

d.d.

Voor hoeveel kinderen wordt er
aangevraagd? (Vul per kind de
bijlage in)
Bedrag per kind en totaal bedrag

€

(bedrag per kind) X

F._0914

1

(aantal kinderen) = €

(totaalbedrag)

Bijlage
1. Gegevens kind
Naam
Geboortedatum

2. Gegevens ouders kind
Naam vader/moeder/verzorger
Geboortedatum
Datum akkoordverklaring ouder(s)

1

3. Scholierenvergoeding aanwezig? Vul in, in overleg met de ouder / verzorger.
Heeft de ouder voor het kind de
Scholierenvergoeding
aangevraagd?

 Ja, en komt in aanmerking
 Ja, en komt niet in aanmerking

 Nee, en komt mogelijk in aanmerking: adviseren
Scholierenvergoeding aan te vragen.
 Nee, en komt niet in aanmerking.
 Onbekend

Zo ja: heeft de ouder de
Scholierenvergoeding uitgeput?

 Nee
 Ja
 Onbekend / niet van toepassing

4. Reden aanvraag noodfonds

U (directeur van de school) gaat akkoord met de aanvraag voor het Noodfonds
 Ja

5. Besluit FBNA
Datum
 Toegekend
Besluit FBNA

 Afgewezen. Reden:

1

De ouder(s) zijn/is akkoord gegaan met het indienen van een aanvraag ten behoeve van hun kind en het verstrekken van de
noodzakelijke persoonsgegevens
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2

