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Betreft: ouderbijdrage
Beste ouder/verzorgers,
Oudervereniging De Beekgraaf organiseert samen met de school alle activiteiten die op en
rond school plaatsvinden. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen wordt een
schoolbijdrage gevraagd aan de ouders/verzorgers.
Voor het komende schooljaar is de bijdrage € 25,00. Genoemde bedrag is per kind.
Voor degene die een automatische incasso hebben ingevuld wordt het bedrag in de eerste
week van januari afgeschreven. Degen die (nog) geen machtiging tot incasso hebben
ingevuld willen we vragen dit bedrag voor 25 november over temaken op onderstaande
rekeningnummer. Wil je via incasso gaan betalen, vul dan het bijgaande formulier dan alsnog
in en lever deze in voor 15 december. Dit scheelt u en de penningmeester veel administratief
werk.
De incasso stopt automatisch als we van de administratie van de school een bericht hebben
ontvangen dat uw kind niet langer op school zit.

Ouderbijdrage overmaken op: (indien geen incasso is ingevuld)
NL 09 RABO 0303 4331 59 t.n.v. Oudervereniging de Beekgraaf
o.v.v. Voor en achternaam kind, groep.

Met vriendelijke groet.
Bestuur Oudervereniging de Beekgraaf.
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MACHTIGING

Naam:

Oudervereniging de Beekgraaf

Adres:

Beekgraaf 60

Postcode:

5388 CV

Incassant ID:

NL 09 RABO 0303 4331 59

Plaats:

Nistelrode

Land:

Nederland

Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Ouderbijdrage

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oudervereniging de
Beekgraaf om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Oudervereniging de Beekgraaf.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Naam kind:
Naam
rekeninghouder:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Land:

IBAN:
Plaats - datum:
Handtekening:

U kunt deze machtiging afgeven op school aan de leraarkracht van uw kind of in de brievenbus bij
school.

