
  

Beste ouders/verzorgers,  

  

Als oudervereniging ondersteunen wij het team van IKC De Abacus bij het organiseren van 

allerlei activiteiten op school. Te denken aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de 

Koningspelen, schoolreisjes, carnaval en het versieren van de school met feestdagen.    

Om deze activiteiten te kunnen organiseren vraagt de oudervereniging per schooljaar voor 

elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks betaalt u dus één vaste bijdrage waar 

alle activiteiten van betaald worden.  

  

Uw bijdrage is nodig om de activiteiten op school te kunnen financieren!   

  

Deze vrijwillige ouderbijdrage verloopt via automatische incasso. Als u meerdere kinderen 

op school heeft, dan vult u de machtiging in per kind. De machtiging blijft geldig totdat uw 

kind de school heeft verlaten. U hoeft hier dus niet meer naar om te kijken. Dit scheelt u én 

ons veel tijd! Als uw kind de school heeft verlaten stopt het afschrijven automatisch.                    

  

De bijdrage bedraagt:  

€ 30,- per leerling voor het gehele schooljaar  

  

Voor kinderen die instromen na 1 januari van het schooljaar wordt voor het eerste 

schooljaar 50% van de vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht, daarna het reguliere 

bedrag.  

  

Wij bieden u de mogelijkheid om deze bijdrage ook in termijnen te voldoen via deze 

automatische incasso.   

  

Graag ontvangen wij deze machtiging ingevuld en ondertekend van u retour. U kunt deze 

machtiging inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).   

  

Wij hopen dat we met uw bijdrage weer veel leuke activiteiten kunnen organiseren!  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

De oudervereniging van IKC De Abacus  

  

  

  

  

  

  

z.o.z. hier vindt u het machtigingsformulier  



  

  
Machtigingsformulier   

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging1 aan:  Oudervereniging 

IKC de Abacus              (rek.nr: NL82 INGB 0007 4056 58)  

om jaarlijks van zijn/haar ondergenoemde bankrekening € 30,- per leerling2 af te schrijven wegens: 

Vrijwillige ouderbijdrage3 (groep 1 t/m 8)   

  
Indien u graag in twee termijnen4 wilt betalen kunt u onderstaand vakje aankruisen  

  
□             betalen in termijnen (medio oktober en medio januari)  

  

  
IBAN Rekeningnummer:  

  
  NL……………………………….……………………………………………….  

Naam + voorletters bij bank:  

  
  ……………………………..…………………………………………………….  

Straat + nummer:    

  
  ……………………………..…………………………………………………….  

Postcode + woonplaats:  

  
  ……………………………..…………………………………………………….  

Telefoonnummer:    

  
  ……………………………..…………………………………………………….  

Mailadres:      

  
  ……………………………..…………………………………………………….  

Naam van uw kind:    

  
  ……………………………..…………………………………………………….  

Groep:        

  
  ……………………………..…………………………………………………….  

Datum:              ……………………………..…………………………………………………….  

Handtekening voor akkoord:     ……………………………..…………………………………………………….  

 

 Als u het uiteindelijk niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u een maand de tijd om uw bank 

opdracht te geven het bedrag terug te boeken.   

 

Graag dit formulier invullen en retour geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).  

 
1 Deze machtiging vervalt automatisch wanneer uw kind De Abacus verlaat.  
2 Prijspeil 2020/2021. De hoogte van het bedrag voor de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering 

van de oudervereniging.  
3 Met het betalen van de ouderbijdrage bent u automatisch lid van de oudervereniging en heeft u inspraak (bijvoorbeeld tijdens de 

algemene ledenvergadering)  
4 Voor kinderen die instromen na 1 januari van het schooljaar wordt voor het eerste schooljaar 50% van de ouderbijdrage in rekening 
gebracht, daarna het reguliere bedrag.  


