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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

BIJLAGE: SCHOOLFONDS voor reductie of kwijtschelding activiteitengelden 
 
 

Als uw financiële situatie de betaling van de activiteitengelden moeilijk maakt, kunt u als 

ouder/verzorger/leerling 18 + een beroep doen op het schoolfonds van het VLC voor een 

gehele of gedeeltelijke ontheffing van de betalingsverplichting 

Uitgesloten zijn alle kosten van niet-verplichte activiteiten en reizen. 

De school verwacht ook dat u in eerste instantie een beroep doet op de gemeentelijke 

regeling ‘bijzondere bijstand’ of ‘individuele inkomenstoeslag’ dan wel op de  rijksregeling 

kind gebonden budget.  

Een beroep op het schoolfonds voor reductie of kwijtschelding van activiteitengelden kent 

de volgende stappen: 
 

1. Verzoek 

Als u een beroep wilt doen op het schoolfonds wendt u zich allereerst tot de 

contactpersoon op de financiële administratie via finadm@hetvlc.nl. U kunt ook bellen. 

U legt kort uit waarom u een beroep wilt doen op de regeling, voor welke leerling(en) en 

voor welk bedrag.  
 

U dient waar mogelijk   aanvullende financiële gegevens te verschaffen als onderbouwing 

van het beroep op het schoolfonds.  

Als er redelijke grond is voor uw verzoek, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de 

commissie.  
 

2. Besluit 

Een commissie bestaande uit de rector en leden van de stichting tot steun en advies aan 

het VeenLanden College (VLAC) beheert het schoolfonds.  

De commissie komt op afroep bijeen, maar minimaal twee keer per schooljaar. Een 

besluit wordt zo spoedig na de vergadering met de aanvrager gecommuniceerd. Tegen 

dit besluit is geen beroep mogelijk. 
 

Als u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding blijven de 

betreffende schoolactiviteiten voor uw kind beschikbaar.  
 

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan alleen worden verleend als u een verzoek doet 

vóórdat de activiteit heeft plaatsgevonden en indien één van de volgende criteria van 

toepassing is:  

a. Het netto gezinsinkomen is niet hoger dan 110% van de voor de wettelijke 

vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm.  

b. Op de aanvrager, tevens wettelijk vertegenwoordiger van de leerling is de Wet 

schuldsanering natuurlijke personen van toepassing verklaard.  

c. De aanvrager heeft aantoonbare, aanzienlijke schulden en maakt gebruik van de 

schuldhulpverlening die aangeboden wordt door de gemeente. 

Indien u niet voldoet aan één van bovenstaande eisen en toch ernstige 

betalingsproblemen ondervindt, adviseren wij u toch contact op te nemen met de 

financiële administratie. Zij kunnen u wellicht helpen bij het afspreken van een 

betalingsregeling tot maximaal 8 termijnen.  Bij niet betalen van de activiteitengelden 

kan de leerling niet deelnemen en volgt hij/zij een alternatief programma op school. 
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