
 
 

Louis Davidscarré 1 

2042 NH  Zandvoort 

Tel: 023 5714258 

ov.maria@jl.nu 

    

Aan  : Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen 

Van  : Oudervereniging Mariaschool 

Datum  : 29 september 2017 

Betreft : Ouderbijdrage oudervereniging Mariaschool 

 

Beste ouder[s], verzorger[s], 

 

Bij inschrijving van uw kind op de Mariaschool bent u automatisch lid geworden van de oudervereniging. 

Deze wordt vertegenwoordigd door een groep actieve ouders die de school helpt bij het organiseren 

van activiteiten en festiviteiten tijdens het schooljaar. Door het organiseren van deze activiteiten 

willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd. De oudervereniging organiseert 

met school: 

• De kinderboekenweek 

• Sinterklaas 

• Kerstmis 

• Pasen 

• Workshops 

• Carnaval 

• Afscheid groep 8 

• Diverse activiteiten rondom het einde van het schooljaar 

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is € 30,- voor het schooljaar 2017-2018. 

 

Regeling betaling ouderbijdrage: 

1. De ouderbijdrage kan d.m.v. een machtiging betaald worden, te weten op 30-10-2017. Vul 

hiervoor pagina 2 in en lever deze in bij Paola Spolders (moeder van Carlijn gr. 6 en Josefien 

& Feline gr. 3) of bij de juf. 

2. Indien u meerdere kinderen op onze school heeft dan verzoeken wij u voor ieder kind een 

aparte machtiging in te vullen. 

3. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank de 

opdracht te geven om het bedrag terug te boeken (storneren). 

4. De oudervereniging stelt het op prijs dat ouders via automatische incasso betalen. Wanneer u 

vragen hierover heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester van de 

Oudervereniging, te weten Paola Spolders. 

5. Ouders die geen automatische incasso willen worden verzocht de ouderbijdrage zelf over te 

maken vóór    30-10-2017 op reknr. NL32 INGB 0003700285 t.n.v. Oudervereniging 

Mariaschool te  Zandvoort onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 

 

Bedankt namens de oudervereniging. 

 

 



 

 

Machtiging ouderbijdrage 

 

 

Ouderbijdrage: € 30,- zal worden geïncasseerd rond 30-10-2018. 

Incasso id nummer: NL75ZZZ341877380000 

 

Naam  kind: _____________________________ 

 

Groep: _____________________________ 

 

 

Hierbij machtig ik de oudervereniging Mariaschool Zandvoort om bovenstaande 

bedrag af te schrijven van mijn bank-/girorekening. 

 

Naam ouder/verzorger:                                                                                                 

 

Tel.nr.:                                                                                                                           

 

Bank/giro IBAN nummer: NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

De rekening staat op naam van:                                                                                      

 

Datum:                                                                                                                           

 

Handtekening:                                                                                                                 

 

 

Stelt u het op prijs dat wij deze ouderbijdrage machtiging het gehele schooltijd 

(vanaf deze groep t/m groep 8) jaarlijks gebruiken? Doorhalen wat niet van 

toepassing is 

 

Ja, graag/liever niet 

 

Voordelen machtiging: 

- U vergeet niet te betalen; 

- Tijdbesparing voor u en ons; 

- Besparing van kosten; 


