
 

 

 

Brief informatie automatische incasso ouderraad 

Met uw ouderbijdrage kunnen we ieder jaar weer veel verschillende activiteiten voor uw kind 
organiseren zoals op schoolreis/kamp gaan,  activiteiten rondom de feestdagen gedurende een 
schooljaar, het sinterklaas- en kerstgebeuren, het organiseren van de laatste schooldag.  Kortom, te 
veel om op te noemen. 
De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage zijn vrijwillig, de ouderraad rekent echter wel op uw betaling, 
zodat de activiteiten en schoolreizen aan alle kinderen kunnen worden aangeboden. 
 
Het verwerken en incasseren van de ouder- en schoolreisbijdrage is jaarlijks een behoorlijke klus. Om 

dit allemaal soepel en snel te laten verlopen willen we gebruik maken van automatische incasso.  

Automatische incasso biedt zeer veel voordelen: 

- Het is gemakkelijk; 

- U hoeft geen handmatige overschrijvingen te doen; 

- U bent nooit te laat met betalen; 

- Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze tot 8 weken terughalen; 

- Automatische incasso wordt door de Ouderraad stopgezet in het schooljaar direct volgend op 

het schooljaar dat uw kind de school verlaat; 

- Ouderbijdrage en schoolreisgeld wordt automatisch afgeschreven; 

- De incasso kan ten alle tijde ongedaan worden gemaakt. 

De ouderbijdrage van € 20,00 per kind wordt in het begin van het betreffend schooljaar afgeschreven.  

De ouderraad is niet voornemens dit bedrag te verhogen in de komende jaren. Als de inkomsten uit 

oud papier hoog genoeg blijven en alle ouders betalen mee aan de vrijwillige ouderbijdrage, zal een 

verhoging  ook niet noodzakelijk zijn. Mocht het bedrag wel wijzigen,  dan wordt u tijdig op de hoogte 

gebracht.  

Het schoolreisgeld zal in april/mei van het betreffend schooljaar  worden afgeschreven. De bedragen 

worden vooraf in het Lindeblad, de nieuwsbrief van de school, bekend gemaakt. 

Wilt u in termijnen betalen, neem dan even contact op met de penningmeester van de ouderraad. 

We geven er de voorkeur aan dat u via een automatische incasso gaat betalen, dat is het veiligst, 

voorkomt fouten en voorkomt een boel administratieve handelingen. 

Hiervoor dient u als ouder/verzorger een machtiging per kind te tekenen. 

Bij de in te vullen formulieren vindt u een machtiging voor de ouderbijdrage voor de OR activiteiten en 
het schoolreisje. Graag ontvangen we de ingevulde en ondertekende machtiging terug. 
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u via onderstaand email adres reageren. 
 
Bedankt voor uw medewerking en met vriendelijke groet, 
 
Cor Jager, penningmeester OR IKC de Lindelaar  


