Aanvraagformulier schoolreis en werkweek
Voorwaarden:
St. Meedoen in Rotterdam de vergoeding mogelijk maken van schoolreis en werkweek voor kinderen in
Rotterdam. De voorwaarden hiervoor zijn:









één aanvraag per kind per schooljaar
de bijdrage van St. Meedoen in Rotterdam is maximaal € 225,- per kind
uw inkomen mag niet meer bedragen dan 130% van het geldende bijstandsminimum
(€ 1.500,- netto voor éénoudergezinnen, € 1.700,- netto voor twee-oudergezinnen)
ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de
Kredietbank kunnen een aanvraag bij ons indienen.
reizen die in het verleden hebben plaatsgevonden worden NIET vergoed
reizen die al betaald zijn worden NIET vergoed
gezinnen moeten woonachtig zijn in de gemeente Rotterdam
aanvraag moet minimaal 3 weken voor vertrek bij ons binnen zijn

Wat moet u opsturen:
- aanvraagformulier volledig in te vullen
èn
- een recente kopie inkomen
èn
- gespecificeerde nota van school (hierop moet duidelijk staan welk deel van de ouderbijdrage bedoeld is
voor werkweek/schoolreis. Meedoen in Rotterdam vergoedt geen overige kosten)
Opsturen naar:
Stichting Meedoen in Rotterdam
Postbus 21457
3001 AL Rotterdam
Vergeet niet om voldoende postzegels te plakken!
òf
per email:
info@meedoeninrotterdam.nl

Aanvraagformulier schoolreis en werkweek
Gezin

Eenouder/tweeoudergezin (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Voornaam ouder

_______________________________________

Achternaam ouder

_______________________________________

Adres

_______________________________________

Postcode + Woonplaats

_______

Tel.nr.

06 - _______________ / 010- _______________

Email

_______________________________________

__________________________

Kind
Voornaam

________________________________________

Achternaam

________________________________________

Geboortedatum dd/mm/jjjj

___ / ____ / ______

School

________________________________________

Klas

________________

Waarheen gaat de reis

________________________________________

Data van de reis

___________________ tot __________________

J/M (doorstrepen wat niet van toepassing is)

IN TE VULLEN DOOR SCHOOL
Kosten schoolreis

€ ___________

Welke bijdrage levert het gezin

€ ___________

Welke bijdrage levert de school

€ ___________

Hoeveel vraagt u aan Meedoen in Rotterdam € ______________________(max. € 225,-)
IBAN van de school

____________________________________

Tenaamstelling rekening

____________________________________

Onder welke vermelding kan de bijdrage worden gestort ____________________________
Naar waarheid ingevuld d.d.:

…../…../….

Ouder

Betrokkene school

Handtekening

Handtekening

__________________________

____________________________

Naam ouder

Naam + stempel school

