
 

_____________________________________________________________________________________ 

Formulieren inclusief bijlagen voor 10 januari van ieder jaar digitaal zenden aan: 
gemeente@brummen.nl t.a.v. mevrouw A. Borninkhof 
 

Formulier verstrekking Openbaar Vervoervergoeding en fietsvergoeding voor 
jongeren die naar een ISK gaan 
 (SWB ontvangt hiervoor jaarlijks in januari een voorschot van € 3.000, dat achteraf met deze formulieren inclusief 
verantwoording en/of nota van de fiets aan de gemeente verantwoord wordt; 2017 eenmalig € 1.500) 
 

Gegevens jongere: 
Naam: ………………………………………………. geboortedatum:  ……………………….. 
Adres: ………………………………………………. datum aanvraag: ……………………….. 
 

O ISK Apeldoorn 

O ISK Zutphen 
 

Kosten maximaal 2 maanden Openbaar Vervoer: 
1e maand: ….. schooldagen x kosten dagretour € …… = € ……………. 
2e maand: …… schooldagen x kosten dagretour € ……. = € ……………. 
      subtotaal  € ……………. (1) 
 
Kosten aanschaf fiets indien van toepassing:   € ……………. (2) 
(max. € 300 inclusief extra hangslot zie aanvraagformulier) 
 

Ondertekening door Stichting Welzijn Brummen 
Hierbij verklaar ik dat ik een voorschot heb verstrekt van in totaal € ………… (bedrag 1 en 2) 
aan bovengenoemde jongere en dat (indien van toepassing) voldaan is aan de volgende voor-
waarden: (Aanvinken wat van toepassing is) 
O Jongere kan nog niet fietsen 

O Ouders van de jongere kunnen de reiskosten niet zelf betalen, omdat zij een bijstandsuitkering heb-
ben 

O Ouders van de jongere hebben geen bijstandsuitkering, maar kunnen de reiskosten niet betalen. Er is 

hierover vooraf contact geweest met Team voor Elkaar. Mail voor akkoord  is meezonden bij dit for-
mulier 

O Ouders hebben geen geld kunnen reserveren voor de aanschaf van een fiets 
O Er is een aanvraagformulier fiets afgegeven aan de ouders om bij één van de drie fietsenmakers voor 

de jongere een fiets aan te schaffen, zodat fietslessen kunnen worden  gevolgd 

O Ouders zijn op de hoogte dat het verstrekken van een fiets éénmalig is en dat zij zelf verantwoorde-
lijk zijn voor het onderhoud en het veilig stellen van de fiets (in de schuur, buiten altijd op slot zet-

ten). Problemen met de fiets moeten jongere en ouders zelf oplossen (ook financieel) 
O Er is een vrijwilliger geregeld die de jongere leert fietsen 

O De jongere en ouders zijn op de hoogte dat de vervoerskosten achteraf als verantwoording bij SWB 
aangeleverd moet worden 

O De jongere en ouders zijn op de hoogte dat het voorschot teruggevorderd kan worden als het niet 

gebruikt wordt voor de reiskosten naar en van het ISK naar huis 
O De jongere en ouders zijn op de hoogte dat het gebruiken van het voorschot van de reiskosten voor 

andere reizen niet opnieuw gecompenseerd wordt voor het reizen naar school en de jongere dus op 
andere wijze naar school dient te komen 

 

Indien van toepassing: 

O 3e maand vergoeding Openbaar Vervoer nodig 

  (een bewijs van akkoord vooraf van Team voor Elkaar wordt meegezonden) 
 

Naam begeleider nieuwkomer:     naam ouder nieuwkomer: 
 

Handtekening:      handtekening: 
 

Bijlagen: 
O verantwoording Openbaar Vervoer 
O Akkoord Team voor Elkaar indien geen bijstandsuitkering  
O Ondertekende aanvraagformulier fiets inclusief nota fietsenmaker 

mailto:gemeente@brummen.nl

