Vrijwillige Bijdrage Oudervereniging OBS DE ZEIJER HOOGTE
Zeijen,
Beste ouder(s), verzorger(ers),
Het nieuwe schooljaar is begonnen, dit betekent dat er weer mooie en gezellige activiteiten, door de
bestuurders van de oudervereniging voor de leerlingen van de OBS DE ZEIJER HOOGTE, worden
georganiseerd, uiteraard met hulp van jullie als ouders, verzorgers.
Wat doen wij als bestuurders van de oudervereniging?
Wij komen 1x per maand op de maandagavond bij elkaar om te vergaderen over o.a. de te
organiseren activiteiten. Wij organiseren gedurende het schooljaar diverse gezellige activiteiten
(Jaarvergadering | Sinterklaas | Kerst | Knutselen Pasen | Musical | Laatste schooldag |
Ongevallenverzekering | Bankkosten | Cadeau's leerlingen en leerkrachten | Vader en Moederdag |
Sport | Schoolontbijt + Nationaal Voorleesontbijt | Diversen).
Hoe kan ik mij aanmelden als lid van de oudervereniging?
U kunt vrijwillig lid worden door bijgaand inventarisatie-machtigingsformulier in te vullen.
Note 1:
als u geen lid wil worden van de oudervereniging betekent dit dat wij helaas uw
kind(eren) niet mee kan (kunnen ) laten doen met de activiteiten die door de
oudervereniging worden georganiseerd.
Note 2:
mocht u wel lid willen worden maar de bijdrage niet kunnen voldoen, laat het mij
(of Geert) dan weten. U kunt eventueel bij de Gemeente terecht voor een zogeheten
“meedoenpremie”
Wat kost het als ik vrijwillig lid wordt van de oudervereniging?
De (vrijwillige) bijdrage zal elk schooljaar opnieuw bezien en vastgesteld worden. U verneemt dit dan
op de jaarvergadering welke elk jaar in oktober/november wordt gehouden, u ontvangt t.z.t. een
uitnodiging (voor het schooljaar 2018-2019 is de bijdrage vastgesteld op €.30,--).
Hoe kan ik de bijdrage betalen?
Dit kan door een doorlopende machtiging (dus tot uw kind de school verlaat) voor de (vrijwillige)
bijdrage af te geven.
Wij verzoeken u vriendelijk om het inventarisatie-/machtigingsformulier (zie de bijlage) uiterlijk
2 weken na de eerste schooldag bij de leerkracht van de groep van uw kind in te leveren (ook indien
u geen vrijwillig lid wil worden). Hebben wij geen ingevulde inventarisatie-/machtigingsformulier
ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u niet vrijwillig lid wil worden.
Ik wil graag helpen bij de activiteiten, is dat mogelijk?
Jazeker is dat mogelijk, graag zelfs. U kunt bij onze secretaris Ilona de Boer
(ilonadeboer@yahoo.com) aangeven dat u graag wilt helpen bij activiteiten (u kunt dit uiteraard ook
op het inventarisatieformulier aangeven).
Alvast hartelijk dank voor de door u te nemen moeite voor het invullen en inleveren van het
inventarisatie-/machtigingsformulier.
Namens het bestuur van de oudervereniging OBS DE ZEIJER HOOGTE
Annemarie de Groot
Penningmeester

Vrijwillige aanmelding Oudervereniging OBS DE ZEIJER HOOGTE
Aanmelding/Afmelding
□ Ik word geen vrijwillig lid van de oudervereniging OBS DE ZEIJER HOOGTE, ik weet dat mijn
kind(eren) uitgesloten wordt(worden) van de activiteiten die door de ouderverenging
worden georganiseerd.
□ Ik word vrijwillig lid van de ouderverenging OBS DE ZEIJER HOOGTE en ga akkoord met
automatische incasso van de (vrijwillige) bijdrage in één keer (26 november)
□ Ik word vrijwillig lid van de oudervereniging OBS DE ZEIJER HOOGTE en ga akkoord met
automatische incasso van de (vrijwillige) bijdrage in twee incassotermijnen (26 november
60% en 26 januari 40%)
Naam leerling + groep
1. : …………………………………………………………………………………………………………………
2. : …………………………………………………………………………………………………………………
3. : …………………………………………………………………………………………………………………
Doorlopende machtiging SEPA
Naam

: Oudervereniging O.B.S. DE ZEIJER HOOGTE

Adres

: Ubbenaseweg 7

Postcode

: 9491 AA

Incasant ID

: NL71ZZZ040817590000

Kenmerk machtiging

: Vrijwillige ouderbijdrage

Reden betaling

: Vrijwillige ouderbijdrage

Woonplaats

: Zeijen

Land

: Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oudervereniging OBS DE ZEIJER HOOGTE om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Oudervereniging OBS DE ZEIJER HOOGTE. Als u
het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres

: ……………………………………………………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………… Woonplaats

: …………………… Land

:…….……….……

Rekeningnummer(IBAN) : …………………………………………………………………………………………………………………
BIC

: …………………………………………………………………………………………………………………

Plaats en datum

: ……………………………………………………… Handtekening : ………………………………

