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Aanvraagformulier tegemoetkoming studiekosten 2019 

 

Functiegerelateerde opleidingen 

Wilt u de onderstaande gegevens nauwkeurig en duidelijk leesbaar (in blokletters) invullen? 

Persoonlijke gegevens medewerker 
(indien het meerdere medewerkers betreft graag een lijst bijvoegen) 

Achternaam en voorletter(s) : 

Geboortedatum : 

Telefoonnummer : 

Functie : 

Gegevens touringcarbedrijf 

Naam bedrijf : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

IBAN rekeningnummer : 

Contactpersoon : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

Gegevens opleiding 

Omschrijving/naam cursus : 

Naam opleidingsinstituut : 

Aanvang cursus :     Einde cursus : 

Kosten lesgeld :  € 

 

Bij deze subsidieaanvraag dienen de stukken te worden bijgesloten zoals die in de voorwaarden beschreven 

staan. Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. 

   

datum:   

naam:    handtekening : 
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Voorwaarden 

Deze subsidieaanvraag is van toepassing op een medewerker uit de bedrijfstak Besloten Busvervoer die in het 

kalenderjaar 2019 een functiegerelateerde opleiding heeft afgerond. De functiegerelateerde opleiding dient door 

het bestuur van Stichting FSO te zijn goedgekeurd. De subsidie bedraagt 25% van de opleidingskosten per 

medewerker.  

De medewerker dient gedurende de opleiding in dienst te zijn geweest van het touringcarbedrijf. Tevens geldt 

voor deze subsidieaanvraag dat de voorwaarden van art. 33 van de Cao voor het Besloten Busvervoer van 

toepassing zijn. 

Voor de medewerker(s) voor wie subsidie wordt aangevraagd dient de FSO-bijdrage te zijn voldaan. Daarnaast 

mag er op geen enkele wijze sprake zijn van een betalingsachterstand inzake de FSO-premie. 

De subsidieaanvragen over 2019 dienen vóór 1 april 2020 bij Stichting FSO te worden ingediend. Aanvragen van 

na die datum worden niet meer in behandeling genomen. 

De functiegerelateerde opleiding  waarvoor in deze aanvraag subsidie wordt aangevraagd: 

  Veiligheidstraining op de baan 

  Telefonische acquisitie 

  Talencursus voor de taal ……  

  verkooptraining 

  Elektrotechniek  

  managementtraining 

  anders, namelijk …… 

(graag aankruisen welke opleiding van toepassing is) 

Bij deze subsidieaanvraag dienen de volgende stukken worden bijgesloten: 

1) Een kopie van het arbeidscontract of recente loonstrook  

2) Een kopie van de factuur van het opleidingsinstituut 

3) Een kopie van het betalingsbewijs 
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