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Aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Weerstandsfonds van ROC 
Mondriaan 

 

Datum aanvraag: 
 
Naam aanvrager: 
 

Naam school:  
 

Geboortedatum aanvrager: 
 

Telefoonnummer: 

Emailadres:  Gezinssamenstelling: 
 

Naam ouder/verzorger (indien student jonger is 
dan 18 jaar): 

Naam contactpersoon (b.v. SMW): 

  Opmerkingen: 
Aanvraag voor: Bedrag:  
boeken  
licenties  
gereedschappen  
materialen   
beroepskleding  
  
Totaalbedrag 
aanvraag: 

 

 

Bankgegevens aanvrager Opmerkingen:  

IBAN-nummer: 
 
Ten name van: 
 
 

 

Motivatie  
Hierbij vragen wij u om de aanvraag te motiveren  
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checklist ja/nee met eventuele opmerkingen 
Is er een inkomenstoets door St. Leergeld 
gedaan? 

 

Bestaat er recht op studiefinanciering?  
Is er een tegemoetkoming studiekosten 
aangevraagd? 

 

Bestaat er recht op aanvullende financiering?  
Is er een lening bij de studiefinanciering 
aangevraagd? 

 

Is er een Ooievaarspas aangevraagd en zo ja, is 
deze toegekend? 

 

Zijn er bankafschriften van een maand 
bijgevoegd? 

 

Is er een overzicht van inkomsten/uitgaven per 
maand bijgevoegd? 

 

Zijn er bij andere instanties bijdragen 
aangevraagd? Zo ja, bij welke? 

 

Is er een motivatie van de student bijgevoegd?  
Is er een toelichting van de aanvrager 
bijgevoegd? 

 

Indien van toepassing: zijn er 
facturen/betalingsbewijzen bijgevoegd? 

 

Overzicht leermiddelen (gekregen van de 
school) bijgevoegd? 

 

Is het dossier compleet? 
 

 

 
Handtekening aanvrager (of ouder/verzorger 
indien student jonger is dan 18 jaar): 

 
Handtekening contactpersoon: 

 

Beoordeling van de aanvraag door de Weerstandscommissie 
 
De commissie kent de aanvraag wel / gedeeltelijk / niet toe 
 
 
Aanvraag is geheel of gedeeltelijk toegekend op grond van de volgende overwegingen: 
 
 
Aanvraag is niet toegekend op grond van de volgende overwegingen: 
 
 
Totaalbedrag bij gehele of gedeeltelijke toekenning: 
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inkomsten- en uitgavenoverzicht per maand           
Naam student            

inkomsten uitgaven 
salaris of uitkering  € Vaste lasten     
salaris of uitkering partner  € Huur/hypotheek  € 
studiefinanciering  € servicekosten  € 
vakantiegeld  € energie  € 
zorgtoeslag  € water  € 
huurtoeslag  € afvalstoffenheffing  € 
kinderopvangtoeslag  € waterzuiveringsbelasting  € 
kindgebondenbudget  €      
teruggave inkomstenbelasting  € Verzekeringen    
kinderbijslag  € ziektekostenverzekering  € 
alimentatie  € aansprakelijkheidsverzekering  € 
kostgeld  € inboedelverzekering  € 
overige inkomsten  € levensverzekering  € 
    uitvaartverzekering  € 
    autoverzekering  € 
    bromfiets- of fietsverzekering  € 
         
    abonnementen    
    mobiele telefoon  € 
    mobiele telefoon partner   € 
    abonnement tijdschrift  € 
    sportabonnement  € 
    abonnement televisie/internet  € 
         
    school- en studiekosten    
    Collegegeld  € 
    Boeken  € 
    openbaar vervoer  € 
    overige studiekosten  € 
         
    Vervoer    
    openbaar vervoer  € 
    benzine  € 
    wegenbelasting  € 
    onderhoud en apk  € 
         
    huishoudelijke uitgaven    
    persoonlijke verzorging  € 
    eten  € 
    roken  € 
    overig  € 
         
 Totaal   €  Totaal   €    

saldo          € 
 


