
 
 

 

Aan de ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van basisschool Esmoreit 
 
Betreft: ouderbijdrage basisschool Esmoreit 
               
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
De Oudervereniging van Basisschool Esmoreit heet uw kind van harte welkom op onze school. We hopen 
dat uw kind een hele fijne tijd zal beleven op onze school en als Oudervereniging doen wij ons best om daar 
met woord en daad aan bij te dragen. We zijn betrokken bij de organisatie van o.a. de schoolreisjes, 
Sinterklaas, koningsdag, de musical, de kerst- en paasactiviteiten, juffen/meestersdag, het schoolkamp en 
de eindafsluiting. Ook zorgen wij namens de ouders voor een attentie bij ziekte, jubilea en afscheid.  
 
Om deze activiteiten te kunnen organiseren en bekostigen vraagt onze school een vrijwillige ouderbijdrage. 
De Oudervereniging stelt in overleg met de leerkrachten van de school jaarlijks vast welke activiteiten 
ondersteund worden en welke bijdrage we van de ouders vragen. De bijdrage voor het schooljaar 2016-2017 
is vastgesteld op € 40,00 per kind.  
 
De Oudervereniging van Basisschool Esmoreit wil de ouderbijdrage bij voorkeur innen via een afgegeven 
machtiging. De afgegeven machtiging is geldig gedurende de gehele periode dat uw kind op onze school als 
leerling staat ingeschreven. Bij het verlaten van de school vervalt de machtiging automatisch.  
  
Via onze Stichting Schoolfonds Esmoreit zorgen wij dat het geld wordt geïncasseerd en op verantwoorde 
wijze wordt uitgegeven. Tijdens de jaarvergadering (eind november/begin december) presenteert het bestuur 
van de Oudervereniging (de Ouderraad; OR) haar jaarverslag met een verantwoording van de besteding.  
 
De ouderbijdrage wordt in twee termijnen van € 20,00 (eind november en eind april) van uw rekening 
afgeschreven. De ouderbijdrage wordt per kind geïncasseerd, dus wij vragen u om per kind 1 machtiging af 
te geven. Indien u om redenen geen machtiging wenst af te geven kunt u de termijnbedragen ook zelf over 
maken of contant betalen vóór 1 december en 1 mei. Zou u in dat geval de penningmeester willen inlichten? 
 
Op de website van de school (www.basisschoolesmoreit.nl) vindt u onder ‘OR’ meer informatie over de 
Oudervereniging, het bestuur, de ouderbijdrage en de activiteiten waaraan de bijdrage wordt besteed. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om de ingevulde machtiging op de achterzijde z.s.m. in te leveren bij de 
leerkracht van uw kind. Voor vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de 
penningmeester van de Oudervereniging. 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!  
 
Stichting Schoolfonds en Oudervereniging Basisschool Esmoreit. 
 
 
R. Wellinkvoorde, penningmeester  

Oudervereniging Basisschool Esmoreit 
 
Wispelweg 15 
8105AA Luttenberg 
Tel. 0572-301623 
 

Penningmeester: 
R. Wellinkvoorde 
Ter Borgweg 10 
8105RM  Luttenberg  
Tel: 0572-785051  
Mail: or.esmoreit@gmail.com 
 

http://www.basisschoolesmoreit.nl/


 

Doorlopende SEPA machtiging algemeen 
 
Gegevens incassant: 
 
Naam:    Oudervereniging Basisschool Esmoreit 
Adres:    Ter Borgweg 10, 8105RM Luttenberg, Nederland 
SEPA Incassant ID:  NL 70 ZZZ 050756230000 
IBAN rekeningnummer:  NL 79 RABO 0354 5965 86  
Kenmerk machtiging:  Ouderbijdrage 
 
Ondergetekende machtigt de Oudervereniging Basisschool Esmoreit om van zijn / haar 
rekening bedragen af te schrijven t.b.v. de Stichting Schoolfonds Esmoreit voor de betaling van 
de jaarlijkse ouderbijdrage (schooljaar 2016-2017: €40): 
 
Gegevens rekeninghouder: 
 
Naam en voorletters rekeninghouder : …………………………………………………………….. 

Adres (straat+huisnummer) :  …………………………………………………………….. 

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

IBAN rekeningnummer :    NL...……………………………………………………….. 

Mailadres :      ……………………………………@…………………….. 

Voornaam + achternaam kind :   …………………………………………………………….. 

Groep :      …………………………………………………………….. 

Lidnummer (wordt door OR ingevuld) : [           ] 

Getekend door :    …………………………………………………………….. 

Getekend te (plaatsnaam) :  …………………………………………………………….. 

Op de volgende datum :   …………………………………………………………….. 

Handtekening : 
 
 
      …………………………………………………………….. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
  

- de Oudervereniging Basisschool Esmoreit om 2x per schooljaar een incasso 
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven om zo de jaarlijks vastgestelde ouderbijdrage te betalen en 

-  uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdrachten van Stichting Schoolfonds Esmoreit 

 
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. Bij het verlaten van de school vervalt de machtiging 
automatisch. Tussentijdse intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk plaats 
te vinden bij de penningmeester van de Oudervereniging. Wilt u ons bij wijziging van 
rekeningnummer of rekeninghouder informeren? Mail naar: or.esmoreit@gmail.com  

mailto:or.esmoreit@gmail.com

