CBS Sjaloom
Kerkstraat 25
7383 CB Voorst

NOTA

Ouderbijdrage

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage:
Per leerling per schooljaar
€ 21,00
Indien leerling na 1 januari is gestart € 10,50
Leerling

Bedrag

Kind
Geboorte datum:

€

Totaal

€

Zoals u weet is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. U bent dus niet verplicht deze te betalen, maar wij
stellen het wel erg op prijs. Denkt u eens aan alle kosten, die niet door de overheid vergoed worden, zoals het
sinterklaasfeest, paasontbijt, het kerstfeest, sportactiviteiten en diverse overige projecten. U begrijpt, zonder
uw vrijwillige bijdrage kunnen al deze leuke activiteiten niet plaats vinden.
Bij deze ouderbijdrage is niet inbegrepen de kosten voor het schoolreisje / schoolkamp.

AUTOMATISCH INCASSO MACHTIGING

S€PA

Vanaf heden is het mogelijk de ouderbijdrage automatisch te laten incasseren.
Naam incassant

Stichting PCBO Voorst (Sjaloom)

Adres incassant

Kerkstraat 25

Woonplaats incassant

Voorst

Postcode incassant

7383 CB

Incassant ID

NL02ZZZ401016830000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting PCBO Voorst om de jaarlijkse
ouderbijdrage inzake het vermelde kind tot aan het einde van de basisschoolperiode medio mei via een
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de
ouderbijdrage en uw bank om jaarlijks medio mei een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van Stichting PCBO Voorst. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Dit kan binnen 8 weken na afschrijving direct via internetbankieren of neem hiervoor contact op
met uw bank.
Naam
Adres
Postcode
Land

Woonplaats
Rekeningnummer (IBAN)

E-mail adres voor toekomstige correspondentie
Plaats en datum

Handtekening

Deze machtiging graag per omgaande bij de leraar inleveren
Als u geen gebruikt wilt maken van de automatische incasso dan vriendelijk het verzoek medio mei van het
betreffende school jaar de vrijwillige bijdrage over te maken op:
bankrekeningnummer NL14 RABO 03662 71 512 ten name van Stichting PCBO Voorst, onder vermelding:
Ouderbijdragen en de naam van uw kind(eren).

Oudercommissie CBS Sjaloom
Contact: Erik van Mulligen

1
Rabobank NL14 RABO 0366 2715 12
erik@mulligen.nl
06-539 26 305

