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Oudervereniging Het Baken 
Postbus 139 
2650 AC  Berkel en Rodenrijs 
e-mail: ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl 

 
 
 

 
 

Berkel en Rodenrijs, schooljaar 2019 - 2020 
 
 

Betreft: ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
De ouderraad van basisschool Het Baken heet uw kind en u van harte welkom op onze school! 
 
Sinterklaascadeaus, kerstversiering, materialen voor de projectweek, vaantjes bij de sportdag, 

luizenzakken en boeken voor de mediatheek en nog veel meer. De Oudervereniging (of ouderraad, 

OR) koopt deze dingen en is (mede-) organisator van velerlei activiteiten. Voor meer informatie over 

de activiteiten en de rol van de OR op school kunt u terecht op onze website: www.bshetbaken.nl. 

Onder het menu ouders op de website treft u de OR aan.  

Om de activiteiten en de aanschaf van materiaal mogelijk te maken, vragen wij van u een vrijwillige 

jaarlijkse bijdrage. Op de verklaring bij uw inschrijving, heeft u kunnen aangeven of u vrijwillig de 

jaarlijkse ouderbijdrage wilt betalen. Deze verklaring kunt u schriftelijk of per e-mail intrekken, voor 1 

november van ieder schooljaar.  

Voor het schooljaar 2019 - 2020 is de bijdrage door de algemene ledenvergadering vastgesteld op € 

32 per kind. Voor kinderen die starten na 1 januari 2020, vragen wij voor het lopende schooljaar een 

bijdrage van € 10. Voor de ouderbijdrage vragen wij u een machtiging af te geven, zodat wij deze 

kunnen innen via een doorlopende automatische incasso. Indien u geen machtiging af wil geven 

bedraagt de ouderbijdrage, € 33,50 en € 11,50 als u kind start na 1 januari 20201. 

Voor ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen is een sociaal fonds ingericht. Indien u hiervan 

gebruik wilt maken, kunt u contact op nemen met de ouderraad via 

ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl of met de directie van de school (Jan Noorlander of 

Karin van der Zon). 

Vanuit de school wordt een bijdrage voor de jaarlijkse excursie gevraagd. De excursiebijdrage is niet 

in de ouderbijdrage inbegrepen en wordt jaarlijks apart door de oudervereniging geïncasseerd voor 

school. De excursiebijdrage wordt ook geïnd door middel van dezelfde doorlopende automatische 

incasso.  

                                                           
1 Wilt u geen doorlopende machtiging afgeven, dan verzoeken wij u dit op bijgevoegd formulier aan te geven 
en de ouderbijdrage (€ 33,50 per kind) zo spoedig mogelijk over te maken op rekening NL64RABO0106684450 
(BIC: RABONL2U) t.n.v. Oudervereniging Het Baken te Berkel en Rodenrijs onder vermelding van: naam en klas 
van uw kind. 

http://www.bshetbaken.nl/
mailto:ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl
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De excursiebijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 22,50 per kind bij automatische incasso en 

€ 23,50 indien u ervoor kiest om de bijdrage aan ons over te maken. Ook voor de excursiebijdrage is 

een sociaal fonds ingericht voor ouders die dit niet kunnen betalen. 

Wij verzoeken u vriendelijk om bijgevoegde formulieren helemaal in te vullen en te ondertekenen en 

in te leveren bij juf Monica of te scannen en e-mailen naar 

ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl. 

Tot slot, wij zijn ook altijd op zoek naar versterking en nodigen u graag uit om mee te komen helpen. 

Het aanmelden of het verzoek om nadere informatie kan via or@bshetbaken.nl. Heeft u nog vragen 

dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via onderstaand e-mailadres. 

Wij bedanken u voor uw medewerking en wensen uw kind een leuke en leerzame schooltijd toe op 

Het Baken. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Corinne de Vries 
Ledenadministratie Oudervereniging Het Baken 
ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl 

 

machtiging S€P 

  

mailto:ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl
mailto:or@bshetbaken.nl
mailto:ledenadministratieouderraad@bshetbaken.nl
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Naam Oudervereniging R.K. Basisschool “Het Baken” 
Adres Oudelandselaan 139 
Postcode en plaats 2652 CJ  Berkel en Rodenrijs 
Land Nederland  
 
Incassant ID NL34ZZZ272535810000 
 
Reden betaling ouderbijdrage en excursiebijdrage  

 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oudervereniging R.K. Basisschool “Het 
Baken” 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 R.K. Basisschool “Het Baken”. 
 
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. 
 
Ondergetekende dient te zorgen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening. Mocht de incasso 
onverhoopt toch niet slagen, dan ontvangt ondergetekende eerst een herinnering. Maar daarna zijn 
we genoodzaakt om de verhoogde ouderbijdrage of de verhoogde excursiebijdrage in rekening te 
brengen. 
 
Indien uw kind de school verlaat vervalt automatisch deze doorlopende automatische incasso voor dat 
kind. 
 
Op de volgende pagina vragen we u om gegevens voor het voldoen van de ouderbijdrage en de 
excursiebijdrage. De ledenadministrateur en de penningmeester van de OR hebben de beschikking 
over de gegevens van de leden. De ledenadministrateur verzamelt en bewaart de gegevens van de 
leden. De penningmeester maakt gebruik van de aangeleverde gegevens van de ledenadministrateur 
voor het innen door middel van automatisch incasso van de ouderbijdrage. Deze gegevens worden 
niet verder gedeeld, ook niet het andere (actieve) leden of de school. 
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Formulier wijze van voldoen ouderbijdrage en excursiebijdrage 
Voor meer informatie over de ouderbijdrage en de verwerking van deze gegevens zie vorige pagina’s 

en op de website van de OR: www.bshetbaken.nl. Onder het menu ouders op de website treft u de 

OR aan.  

  
Gegevens kind 

Naam kind _______________________ (groep ____ )  Geboortedatum ____ - ____ - 

  

 
Gegevens ouders 

Voorletters en 

naam 

  

Adres 

 

 

  

Postcode en 

plaats 

 

 

  

Land 

  

E-

mailadres 

  

 

 Wij verlenen een doorlopende machtiging om de ouderbijdrage en de excursiebijdrage te innen. 
Graag de bijgaande SEPA machtiging invullen. 

- De ouderbijdrage wordt jaarlijks in januari geïnd.  
- De excursiebijdrage wordt eind maart geïnd. 

 

Rekeningnummer (IBAN) 

 
Kenmerk machtiging Mndt- _______________________(in te vullen door administratie) 

 
 Wij maken jaarlijks de (verhoogde) ouderbijdrage voor 1 november en de (verhoogde) 

excursiebijdrage voor 1 april over op rekening NL64RABO0106684450 (BIC: RABONL2U) t.n.v. 
oudervereniging het Baken te Berkel en Rodenrijs onder vermelding van naam en klas van uw 

http://www.bshetbaken.nl/
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kind(eren). 
 

 Wij willen geen vrijwillige ouderbijdrage betalen. Wij lopen hiermee het risico dat onze 
kind(eren) worden uitgesloten van bepaalde activiteiten. Wij betalen wel de excursiebijdrage. 

  
 Wij willen een beroep doen op het sociaal fonds. Wij zullen hiervoor een verzoek indienen bij de 

ouderraad of de directie van de school. 
 

  

 

Plaats en 

datum 

 

 

  

 

Handtekening 

 

  


