
 
                                                                                 Heemstede, oktober 20..  
Geachte ouders/verzorgers, 
 
De Oudervereniging organiseert jaarlijks, in samenwerking met het team, voor uw kind(eren) een groot              
aantal activiteiten, welke de schooltijd van uw kind(eren) aanzienlijk prettiger maken. Deze activiteiten             
zijn daarom vaak onmisbaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het jaarlijkse schoolreisje,              
de Sinterklaas-, Paas-, en Kerstviering, Carnaval, het Bijna Zomerfestival, enzovoorts.  
 
Voor deze activiteiten ontvangt de Oudervereniging geen subsidie van het rijk of de gemeente. De school                
organiseert deze activiteiten niet, omdat deze niet tot het normale onderwijsprogramma behoren. Daarom             
is er in de school budgetten ook geen ruimte om dergelijke activiteiten te organiseren. 
 
De Oudervereniging is opgericht om de organisatie van deze activiteiten op zich te nemen. De contributies                
van haar leden – de ouders van de leerlingen van de Valkenburgschool – worden aangewend om alle                 
activiteiten te bekostigen. Het huishoudelijk reglement van de Oudervereniging kunt u terugvinden op de              
pagina van de Oudervereniging op de website van de school. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van .. oktober 20.. is de contributie wel/niet aangepast en              
wordt/blijft € ..,00 per leerling voor het schooljaar 20..-20... 
 
Voor de ouders van leerlingen/nieuwe leerlingen die nog geen lid zijn van de Oudervereniging, is een                
aanmeldingsformulier bij deze brief toegevoegd. Wij verzoeken u vriendelijk het aanmeldingsformulier te            
ondertekenen en te retourneren aan de groepsleerkracht van uw kind. 
  
Er zijn mogelijkheden voor leden van de Oudervereniging met een minimum inkomen of andere financiële               
problematiek tot reductie en/of kwijtschelding van de contributie. Ook behoort gespreide betaling            
gedurende een schooljaar tot de mogelijkheden. De penningmeester van de Oudervereniging kan u             
hierover inlichtingen verschaffen. Vragen hierover of aanvragen voor een betalingsregeling worden           
vanzelfsprekend met de grootst mogelijke discretie behandeld. 
 
Tevens verzoeken wij u vriendelijk het bijgevoegde machtigingsformulier, automatische incasso          
contributie, aan de leerkracht te retourneren. Indien niet wordt gekozen voor de automatische incasso              
verzoeken wij U vriendelijk het bedrag van € ..,00 voor .. november 20.. over te maken op bankrekening:                  
NL56INGB0006261429 t.n.v. de Oudervereniging Valkenburgschool te Heemstede. Wilt U tevens de           
naam van uw kind(eren) vermelden?  
 
Indien u reeds een machtiging heeft afgegeven, treft u het machtigingsformulier niet bij deze brief, maar                
zal het genoemde bedrag omstreeks ….. 20.. van uw rekening worden geïncasseerd.  
 
Met vriendelijke groeten 
Namens de ouderraad, 
 
 
Mevrouw W.(Wendy) Teeuwen-Kok 
Penningmeester 
Tel: 06 22 76 18 72 
Email: wendy.kok@planet.nl 


