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Oldenzaal, 17 november 2020 
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Niet iedereen kan met gemak alle schoolkosten betalen. Om iedere leerling de kans te geven 
gewoon mee te kunnen doen, bestaat het solidariteitsfonds van Stichting Solidariteit Leerlingen 
Twents Carmel College (SL TCC). Dit fonds is niet hetzelfde als stichting Leergeld. Wij zijn 
afhankelijk van vrijwillige donaties van ouders. Uw bijdrage is heel belangrijk! Wij doen daarom 
een beroep op u. 
 
Voor wie is het solidariteitsfonds van SL TCC? 
Het solidariteitsfonds is voor ouders/verzorgers met kinderen op TCC. Zij hebben een laag 
inkomen, maar komen toch niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit stichting Leergeld. 
Bijvoorbeeld doordat het inkomen nét te hoog is of doordat het (leer)middel of de activiteit nooit 
door Leergeld wordt betaald. Het solidariteitsfonds is dus niet hetzelfde als stichting Leergeld. 
 
Uw bijdrage is belangrijk! 
Het geld in het solidariteitsfonds is afkomstig van donaties van ouders. Met uw bijdrage helpt u 
mee zodat iedere leerling van TCC mee kan doen. Uw donatie is dus heel belangrijk! De hoogte 
bepaalt u zelf.  
 
Eenvoudig en digitaal doneren  
U kunt uw bijdrage leveren via een digitale donatie. Het is heel eenvoudig. Klik op de link en de 
rest wijst zich vanzelf: www.wvhl.nl/betaalgenoot/solidariteitsfonds. Wigger - Van het Laar 
verwerkt de donaties voor ons. 
 
Doneren via bankoverschrijving 
Draagt u liever bij via een bankoverschrijving? Dat kan natuurlijk ook. Schrijf uw geld dan over 
naar bankrekeningnummer NL04 RABO 0337 3897 48, op naam van Stichting Solidariteit Twents 
Carmel College in Oldenzaal. 
 
Meer informatie en vragen 
Wilt u meer weten over Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College? Of lukt het niet om 
een aanvraag rond te krijgen via Stichting Leergeld? Neem dan eens een kijkje op onze website: 
meer informatie over SSL TCC. Heeft u na het lezen van deze brief en de informatie op de website 
nog vragen? Mail gerust naar solidariteit@twentscarmelcollege.nl. Uw vraag behandelen wij 
vertrouwelijk. 
 
Alvast dank voor uw solidariteit! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Stichting Solidariteit Leerlingen Twents Carmel College 
Wim Horsthuis 
Voorzitter 
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