
 
 

 

 

 
Toelichting op het Solidariteitsfonds Amadeus Lyceum 

 
Aanleiding 
Ook in Nederland leven veel gezinnen in armoede. Verwacht wordt dat het aantal kinderen in 
armoede steeds meer zal stijgen door de hogere lasten waarmee de bevolking ieder jaar te 
maken krijgt. Armoede heeft een enorme impact op het dagelijks leven. Kinderen die in armoede 
leven hebben minder te besteden aan voedsel en kleding en zitten vaak niet bij een 
(sport)vereniging. Laat staan dat er geld is om iets extra’s als een schooluitje te doen.  
Omdat we het als school belangrijk vinden dat ieder kind mee kan doen, heeft het Amadeus 
Lyceum op initiatief van de PMR en de ouderraad een Solidariteitsfonds opgericht. De bedoeling 
van het Solidariteitsfonds is dat mensen die het geld wel kunnen missen, bijdragen ten behoeve 
van de minderbedeelden.  
 
Werking 
Het Solidariteitsfonds Amadeus Lyceum is in beheer bij Stichting Leergeld, zij zijn 
verantwoordelijk voor de toewijzing van het geld. Het fonds is voorbehouden aan leerlingen van 
onze school1.  
 
Wilt u een bijdrage leveren aan het solidariteitsfonds?  
Dat kan op verschillende manieren: 

1. Bij de betaling van een schoolkostenfactuur kunt u aangeven een extra bedrag te kunnen 
missen ten behoeve van het Solidariteitsfonds. Op de factuur wordt hier een mogelijkheid 
toe gegeven. 

2. U kunt een bedrag overmaken op rekening NL 10 RABO 0307 0219 47 t.n.v. Amadeus 
Lyceum onder vermelding van ‘donatie Solidariteitsfonds’. 

Uw donatie wordt altijd in zijn geheel gestort in het Solidariteitsfonds Amadeus Lyceum. Alvast 
hartelijk dank voor uw bijdrage, alle beetjes helpen! 
 
Wilt u gebruik maken van het Solidariteitsfonds? 
Meld u zich dan bij Stichting Leergeld met het verzoek gebruik te willen maken van het 
Solidariteitsfonds. Geef hierbij aan dat het om een leerling van het Amadeus Lyceum gaat.  
Telefoonnummer: 030 737 0332 
info@leergeldutrecht.nl 
Schroom niet, het geld is hiervoor bedoeld! 
 
Verder informatie 
Mocht u meer informatie willen over het fonds dan kunt u contact opnemen met de 
ambassadeurs van het Solidariteitsfonds: 
Gidi Hendriks (expert) of onze afdeling financiën. 
Voor dit onderwerp allen te bereiken via financien@amadeuslyceum.nl 
 
 

 
1 het fonds geldt alleen voor Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen zoals ExtrAmadeus, excursies en 
werkweken. Voor de algemene ouderbijdrage en de aanschaf van de laptop heeft de school zelf kwijtscheldings- 
en betalingsregelingen. Zie hiervoor de informatie over de schoolkosten die op internet te vinden is. 
 
 


