Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten 20-21
Gezinnen met hoge vervoerskosten kunnen in aanmerking komen voor een financieel steuntje in de rug van Stichting Vrienden
van Guido. Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben we hiervoor een vernieuwde regeling onder de naam Regeling Tegemoetkoming
Vervoerskosten Guido. Onderstaand zetten we de voorwaarden en richtlijnen voor de regeling uiteen, op de volgende pagina
wordt de regeling toegelicht met een rekenvoorbeeld.
Vrienden die bijdragen zijn voor onze scholengemeenschap van groot belang. Zij maken het met hun donatie mogelijk dat
gereformeerd onderwijs bereikbaar en betaalbaar blijft. Wanneer we onvoldoende giften ontvangen, zijn we helaas
genoodzaakt de tegemoetkoming procentueel te verminderen. Een goede reden om Stichting Vrienden van Guido ook in uw
omgeving onder de aandacht te brengen!
Berekening tegemoetkoming:
Per leerling geldt een eigen bijdrage van € 300.
Per gezin geldt een extra eigen bijdrage die berekend wordt op basis van de hoogte van uw inkomen. De hoogte van de
bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw gezinsinkomen:
Gezinsinkomen van
0 tot 24.999
25.000 tot 34.499
34.500 tot 39.999
40.000 tot 49.999
50.000 tot 59.999
60.000 tot 69.999
70.000 tot 79.999
-

-

Extra eigen bijdrage
0
€ 300
€ 500
€ 900
€ 1.200
€ 1.500
€ 1.800

Wanneer het gezinsinkomen € 80.000 of meer bedraagt wordt er geen tegemoetkoming verstrekt.
Onder het gezinsinkomen wordt verstaan het verzamelinkomen van beide ouders over 2018.
Wanneer u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de overheid dan wordt deze tegemoetkoming op het
totaalbedrag aan reiskosten in mindering gebracht. Het resterende bedrag wordt als uitgangspunt genomen voor de
berekening van de aanvullende tegemoetkoming.
Omdat de Stichting Vrienden van Guido afhankelijk is van giften en donaties, wordt de tegemoetkoming bij onvoldoende
financiële middelen procentueel verminderd. De procentuele vermindering wordt voorafgaand aan het schooljaar aan de
hand van de te verwachten inkomsten vastgesteld.

Voorwaarden aanvraag:
De tegemoetkoming geldt voor jongeren die op één van de vestigingen van Guido naar school gaan en daarvoor 1 uur of
meer moeten reizen.
Om u goed van dienst te kunnen zijn wijzen we u er op uw aanvraag volledig ingevuld, ondertekend, op tijd en met de juiste
bewijsstukken in te dienen. Onvolledige aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.
Als bewijs van de hoogte van het gezinsinkomen voegt u van beide ouders een kopie van de belastingaanslag van 2017 of
een IB-60 verklaring bij waar het verzamelinkomen uit blijkt. Als dat niet mogelijk is, volstaat een kopie van de definitieve
toekenning van de zorgtoeslag.
Als bewijs van de reiskosten voegt u een kopie van de factuur of het betaalbewijs van het abonnement toe.
Toekenning en eventuele uitbetaling vindt, afhankelijk van de door Stichting Vrienden van Guido ontvangen giften, plaats in
december.
Het door u ingevulde aanvraagformulier met bijlagen verzendt u uiterlijk 1 oktober 2020 via de post naar de Stichting
Vrienden van Guido, Postbus 401, 3800 AK Amersfoort t.a.v. de heer K. de Jong of via e-mail naar vriendenvan@guido.nl
Met vragen over de regeling tegemoetkoming vervoerskosten kunt u terecht bij de heer K. de Jong van de financiële
administratie van Stichting Vrienden van Guido. Dit kan telefonisch 033-4792942 of door een e-mail te sturen aan
kdejong@guido.nl

