Ouderbijdrage
Middelburg,

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Velen onder u weten dat de ouderbijdrage altijd een onmisbare steun is geweest voor het vrije school
onderwijs, zo ook voor de Vrije School Zeeland (VSZ). Dat was zo in het verleden en dat zal ook in de
toekomst zo blijven.
Zomaar een willekeurige greep uit wat zoal met de ouderbijdragen wordt gefinancierd:
de leerkrachten vaklessen handwerken en de plantaardig geverfde pure schapenwol, de authentieke
materialen in de kleuterklassen, de materialen voor de houtbewerking, het zware schilderpapier, de
bijenwaskrijtjes, de toneelattributen en decors.
Maar denk ook aan de euritmielessen, de viering van de jaarfeesten en nog zo veel meer. Deze en nog
meer zaken zijn we bijna vanzelfsprekend gaan vinden, maar ze zijn het niet. Zonder de ouderbijdragen
zouden we al deze extra’s niet kunnen bieden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De tabel die wij hebben opgesteld zijn richtbedragen. We
hopen echter een beroep te mogen doen op u allen om de verantwoordelijkheid te nemen om
gezamenlijk de kosten te dragen voor de vele extra’s die onze school zo graag wil bieden.
Vriendelijk verzoeken wij u het formulier op de keerzijde zo spoedig mogelijk in te leveren bij de
administratie; ook als u geen bijdrage kunt doen. Voor de begroting van de school is het namelijk van
belang dat we een totaalbeeld hebben.
U kunt altijd een ouderbijdrageformulier afhalen bij de administratie.
Wanneer u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de schoolleider.
Namens het schoolbestuur,

Guido van Liere
Penningmeester

Jaarlijkse ouderbijdragetabel vanaf schooljaar 2017-2018
Netto gezinsinkomen
Minder dan € 1.500
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500
€ 3.000
€ 3.500
€ 4.000
Meer dan 4.000

1 kind
€ 300
€ 360
€ 480
€ 600
€ 720
€ 840
€ 960
€ 1.100

2 kinderen
€ 450
€ 540
€ 720
€ 900
€ 1.080
€ 1.260
€ 1.440
€ 1.650

3 kinderen of meer
€ 600
€ 720
€ 960
€ 1.200
€ 1.440
€ 1.680
€ 1.920
€ 2.200

IBAN: NL93 RABO 0324 1676 28 t.n.v. St. de Vrije School Zeeland
Naam ouders(s)/ verzorger(s): ____________________________________________
Leerling(en) waarvoor ouderbijdrage wordt betaald (voor- en achternaam):
1.

__________________________

Klas: ________________

2.

__________________________

Klas: ________________

3.

__________________________

Klas: ________________

Ondergetekende verklaart zich bereid tot het betalen van een jaarlijkse ouderbijdrage tot wederopzegging van
€______ per jaar.
Keuzemogelijkheid betaling (aankruisen wat van toepassing is):
o

In 1 keer in de maand oktober

o

In 12 termijnen van augustus t/m juli

Onze voorkeur gaat uit naar een machtiging voor automatische incasso. Als u het niet eens bent met de
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank.
Als u akkoord gaat met automatische incasso graag onderstaande doorlopende machtiging invullen.
Door ondertekening van dit formulier geeft u, tot wederopzegging, toestemming aan Stichting Vrije School Zeeland
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
ouderbijdrage, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting Vrije School Zeeland.
DOORLOPENDE MACHTIGING
Kenmerk machtiging
: ouderbijdrage
Incassant-ID
: NL82ZZZ411131360000
IBAN NUMMER

: ____________________________________

Ten name van

: ____________________________________

Woonplaats

: ____________________________________

Datum

: ____________________________________

Handtekening

: ____________________________________
e

Bij maandelijkse incasso wordt de ouderbijdrage geïncasseerd op de 27 dag van de maand. Als dit in het weekend
of op een feestdag is, dan volgt de afschrijving op de eerste werkdag daarna. Bij jaarlijkse incasso ontvangt u van

ons een vooraankondiging.

