Betreft:
Vrijwillige ouderbijdrage oudervereniging Columbus-onderwijs

Beste ouders/verzorgers,
Jullie/je kind gaat sinds kort of op korte termijn naar Campus Columbus. We hopen natuurlijk dat
je kind daar met plezier naar toe zal gaan.
Als onderwijsafdeling van Campus Columbus willen we meer bieden wat wettelijk vereist is om de
leeromgeving van de kinderen te verrijken. De kinderen veel plezier laten beleven aan het naar de
campus gaan door het organiseren van leuke en leerzame onderwijsactiviteiten.
Om ons doel - het organiseren van leuke en leerzame activiteiten en daarmee het plezier van
jullie/je kind op Columbus te vergroten - te bereiken vragen wij jullie/je om een bijdrage: de
vrijwillige ouderbijdrage.
Uit de ouderbijdrage financieren wij:
1. Feestelijke activiteiten
Jaarlijks ondersteunen en bekostigen wij we met veel plezier tal van activiteiten, zoals Sint
Maarten, Sinterklaas, het kerstdiner, Carnaval, de paaspicknick, versnapering tijdens de
avondvierdaagse en het eindejaarsterras.
2. Unit-thema’s
In de units worden diverse leuke en leerzame thema’s opgezet. De ouderbijdrage wordt
ingezet om deze thema’s financieel extra te ondersteunen en het mogelijk te maken dat er
themareizen (excursies) zijn zonder losse bijdragen van ouders (entree, vervoer e.d.) per keer.
3. Jaarlidmaatschap Nederlandse Daltonvereniging (NDV)
Columbus heeft een Daltonlicentie en houdt deze kwaliteit hoog door aangesloten te zijn bij
de NDV. Dit lidmaatschap wordt deels betaald uit de bijdrage per kind á € 3,20.
4. Overige bestedingen
Reservering voor onder andere jubileumfeesten en sport & spel activiteiten, waar ook de
kinderen van Columbus aan mee moeten kunnen doen!
Om ervoor te zorgen dat wij over genoeg financiële middelen beschikken om bovenstaande
punten voor alle kinderen van Columbus te kunnen blijven uitvoeren, is de ouderbijdrage per kind
voor komend jaar vastgesteld op:
€ 37,50
voor het gehele jaar, vanaf de zomervakantie
€ 18,75
voor de kinderen die starten na 1 januari
De hoogte van de ouderbijdrage staat jaarlijks vermeld in het jaarboekje.
De oudervereniging wil je de mogelijkheid bieden de vrijwillige ouderbijdrage te laten innen
doormiddel van een automatische incasso. Dit houdt in dat je de oudervereniging kunt machtigen
om de jaarlijkse bijdrage voor de duur van de tijd dat je kind op Columbus zit automatisch van je
rekening af te schrijven. Dit bespaart jullie/je, maar vooral ons, veel administratief werk.

De bijdrage schrijven wij jaarlijks in september van de rekening af. Indien je twee of meer kinderen
tegelijkertijd op Columbus hebt, kan er worden gekozen om in twee termijnen te betalen. Wij
incasseren dan in september en in januari de helft van het totaalbedrag.
Wij verzoeken jullie/je op bijgaand antwoordformulier aan te geven of je wel of niet akkoord gaat
met automatische afschrijving. Graag de strook volledig ingevuld (met het nieuwe IBANrekeningnummer!) ondertekend in te leveren in de daarvoor bestemde brievenbus in de aula. Als
je geen gebruik wil maken van de gelegenheid om het automatisch af te laten schrijven willen we
evengoed graag het formulier retour ontvangen.
Indien je meerdere kinderen op Columbus (onderwijsafdeling) hebt, vragen wij je voor elk kind
afzonderlijk het formulier in te leveren.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Krudde
Penningmeester ouderraad Columbus
Email: ouderraad@campuscolumbus.nl

ANTWOORDFORMULIER
EURO-INCASSOMACHTIGING
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Oudervereniging Columbus
Weegbree 2-4, 1705 RA Heerhugowaard – Nederland
Incassant ID NL07ZZZ371427850000/ Kenmerk ID …………

Gegevens kind:
Voor- en achternaam:

_______________________________________________________

Huidige/toekomstige unit:

________ (voor vierjarigen is dit unit A)

Graag aankruisen wat van toepassing is:
 Wij gaan niet akkoord met automatische incasso
Graag de bijdrage jaarlijks voor 1 november zelf overmaken op
IBAN rekeningnummer NL74 RABO 01202.83.670
 Wij gaan wél akkoord met automatische incasso en machtigen de oudervereniging van Columbus
om de vrijwillige ouderbijdrage - zoals vermeld in het jaarboekje - af te schrijven van de
onderstaande IBAN rekening.
 Bij twee of meer kinderen jaarlijkse incasso in september
 Bij twee of meer kinderen incasso in september en januari
Machtiging afschrijving vrijwillige ouderbijdrage:
Naam (tenaamstelling IBAN rekening):

______________________________________

Adres:

______________________________________

Postcode en Plaats:

______________________________________

Emailadres:

______________________________________

IBAN rekeningnummer:

______________________________________

Datum:

Handtekening:

_________________________

______________________________





Als u het niet eens bent met de incasso dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving, zonder opgaaf van redenen, bij uw
eigen bank terugvorderen.
Deze machtiging is geldig zolang uw kind op ICBS Columbus zit. Indien uw kind eerder de school verlaat dan na fase 16/17, of als
u de ouderbijdrage niet meer automatisch wilt laten incasseren, dan kunt u de machtiging schriftelijk intrekken. U kunt dan een
email sturen naar or@dbs-columbus.nl
Wijzigingen in uw IBANrekening kunt u eveneens naar ons mailen via ouderraad@campuscolumbus.nl

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oudervereniging ICDBS Columbus doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht Oudervereniging ICDBS Columbus.
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.

