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Oudervereniging Het Valkhof 
Doorlopende Machtiging 

 

Dit formulier graag alleen invullen wanneer: 

1. uw kind of één van uw kinderen dit schooljaar voor het eerst op school wordt 

ingeschreven of  

2. u nog niet eerder een doorlopende machtiging heeft afgegeven voor de 

oudervereniging en voor het eerst hiervan gebruik wilt maken of 

3. u een wijziging heeft in uw rekeningnummer. 

 

Ondergetekende machtigt hierbij de penningmeester van de Ouderraad van Het Valkhof om de 

ouderbijdrage voor het schoolfonds en de schoolreisbijdrage 1x per jaar  automatisch van 

zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven. 

Deze machtiging is ingaande het schooljaar ______ / ______   van kracht. 

De machtiging vervalt zodra mijn kind(eren) niet meer aan Het Valkhof verbonden is (zijn). 

 

Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u binnen 30 dagen na afschrijving, de 

bank opdracht geven het afgeschreven bedrag te retourneren. 

 

Een nadere toelichting op dit formulier treft u aan op de volgende pagina. 

 

Gegevens kind(eren): 

 

Voornaam(en)   : _________________________________________________  

Achternaam   : _________________________________________________ 

Adres    : _________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _________________________________________________ 

 

Gegevens rekeninghouder: 

 

Naam    : _________________________________________________  

Woonplaats    : _________________________________________________  

 

N L                 

 

IBAN rekeningnummer 

 

                 

Datum:  _______________ Handtekening:  ____________________________________  

 

 

 
Dit formulier kunt u inleveren bij de administratie van de school of de penningmeester van de Oudervereniging. 
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Aan de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen: 

Betreft: machtiging automatisch betalen ouderbijdrage schoolfonds en de kosten van de 

schoolreizen.  

 

Ouderbijdrage Schoolfonds 

Zoals u in de Schoolgids/Jaargids kunt lezen, bestaat op onze school een Schoolfonds. 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar bekendgemaakt in de Schoolgids/Jaargids en/of 

de nieuwsbrief de Valkinfo. 

Komt één van uw kinderen pas in de loop van het schooljaar op school, dan hanteren wij een 

aangepast bedrag, berekend naar het aantal maanden dat uw kind dat schooljaar op onze school 

doorbrengt. 

Uit dit fonds worden allerlei zaken geheel of gedeeltelijk betaald, zoals het Sinterklaasfeest, 

Kerst, Pasen, Rodermarktaktiviteiten, aanvullende leermiddelen etc. 

 

Ouderbijdrage schoolreizen 

In de Schoolgids/Jaargids kunt u hierover meer lezen. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld.  

 

Machtiging tot automatische betaling van het schoolfonds en de schoolreiskosten 

Het innen van de bijdrage door middel van een factuur veroorzaakt veel administratieve 

rompslomp en kosten. Ten einde de bijdrage tijdig te ontvangen, stellen wij het zeer op prijs 

indien u ons machtigt de ouderbijdrage automatisch van uw bank- of girorekening af te kunnen 

schrijven. Hiertoe hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Daarbij willen wij de ouders 

vragen ons een machtiging te verlenen, die net zo lang geldig blijft als uw kind(eren) aan onze 

school verbonden is (zijn).  

 

Wanneer wordt de ouderbijdrage dan van uw bank- of girorekening afgeschreven? 

Via de Valkinfo wordt u geïnformeerd over de datum waarop de automatische afschrijving zal 

plaatsvinden. Dit zullen we enkele dagen van tevoren aankondigen. 

 

Wat te doen als u het niet eens bent met het afgeschreven bedrag? 

Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, dan kunt u tot 30 dagen na datum uw bank 

opdracht geven de afschrijving terug te draaien. 

 

Wanneer vervalt de machtiging? 

Zodra u geen kind meer heeft dat ingeschreven staat bij onze school, vervalt de machtiging 

automatisch. 

 

Hoe kunt u ons machtigen? 

U kunt ons machtigen door het bijgevoegde formulier in te vullen en te ondertekenen. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De penningmeester van de oudervereniging van Het Valkhof 

 


