
 
 

Van : Oudervereniging Dr. Landmanschool Helvoirt 

Betreft : Machtiging Ouderbijdrage 

Datum : Schooljaar 2021/2022 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

De oudervereniging organiseert tal van activiteiten om samen met leerkrachten, ondersteunend personeel en de 

directie te zorgen dat uw kind zich thuis voelt op onze school.  

 

Op onze basisschool wordt de ouderbijdrage geïnd en beheerd door de Oudervereniging. De Oudervereniging 

vertegenwoordigd elke ouder met een kind op de basisschool. Op de Algemene Ledenvergadering van 18 

november 2014 is het voorstel ingebracht om de ouderbijdrage jaarlijks via automatische incasso te innen. Dit 

voorstel is destijds positief ontvangen en daarom ontvangt u deze machtiging. Deze geldt voor de hele 

basisschoolperiode van uw kind(eren). 

 

De ouderbijdrage wordt ieder jaar bepaald op de Algemene Ledenvergadering en is voor schooljaar 2021/2022 

vastgesteld op € 20,- per kind. Mocht het betalen van het bedrag voor u een probleem zijn, dan vragen wij u 

hierover contact op te nemen met de schooldirectie.  

 
U ontvangt dit schrijven omdat u geen machtiging hebt gegeven voor uw kind, of 1 van uw kinderen. Graag alle 
kinderen vermelden, dit formulier vervangt uiteraard het oude formulier.  
 
Wilt u ons niet machtigen voor de ouderbijdrage? 

Dan verzoeken we het bedrag van € 20 per kind / per schooljaar over te maken aan: 

NL74RABO 0121 1419 26 t.n.v. Oudervereniging Dr. Landmanschool. Graag met vermelding van de naam van uw 

kind(eren) en de klas.  

 

Dank u voor de genomen moeite. U kunt het formulier digitaal verzenden via Michelle of aan de leerkracht van uw 

kind / 1 van de kinderen afgeven. 

 

Namens de Oudervereniging, 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hanneke van de Corput 

Penningmeester  

 

 



Machtiging 

 

Naam incassant  : Oudervereniging bs Dr. Landman 

Adres incassant  : Kloosterstraat 30   

Postcode incassant : 5268 AC   

Woonplaats incassant : Helvoirt   

Land incassant            : Nederland  

Incassant ID   : NL17ZZZ402168890000 

Kenmerk machtiging  : Ouderbijdrage basisschool Dr. Landman  

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht. 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. 

 

Ouders/verzorgers van:  

(kind 1) __________________  Groep: _______ 

(kind 2) __________________  Groep: _______      

(kind 3) __________________  Groep: _______ 

(kind 4) __________________  Groep: _______ 

 

Naam : ……………………………………………………………… 

 

Adres : ……………………………………………………………... 

 

Postcode : ………..……………… Woonplaats : ……..……………….……… 

 

Land* : …………….…………………………………………………………… 

 

Rekeningnummer [IBAN]  : ………..……………………………………….  

Bank Identificatie [BIC]** : …..………………………………………….…  

 

Plaats en datum  : …..………………….…..……………………..  

 

Handtekening   : ................................................................. 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.  
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer. 

 


