
 

Machtigingsformulier vrijwillige Ouderbijdrage  

Beste ouder/ verzorger, 

 

Hieronder treft u het machtigingsformulier aan voor de jaarlijkse afschrijving van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Mede door uw bijdrage kunnen wij de school financieel ondersteunen met 

verschillende activiteiten en uitjes, maar ook met schoolspullen en speelgoed! Zo financieren wij 

bijvoorbeeld ieder jaar de paashaas, de koningsspelen, het Sinterklaasfeest, het afscheid van groep 8 

en ook de laatste schooldag. Ook wordt er vanuit de ouderbijdrage elk jaar een cadeau aan de school 

geschonken. 

Zonder deze bijdrage zijn er te weinig financiële middelen om de activiteiten op de huidige manier te 

realiseren. 

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per schooljaar. 

Wij willen u dan ook vragen onderstaande machtiging in te vullen en op school af te geven. Zou u ook 

de naam van uw kind willen vermelden? 

Voor eventuele vragen of aanvullende informatie kunt u per email contact opnemen met de 

penningmeester van de ouderraad, Maaike van Kammen: maaike_nijboer@hotmail.com. 

 

Naam leerling:……………………………………………………………………………………………………. 

DOORLOPENDE MACHTIGING 

Naam incassant : obs. Prof. Casimirschool 

Adres incassant : Tsjerk hiddesstraat 4b 

Postcode incassant : 9291 AX  Woonplaats : Kollum 

Land incassant* : Nederland  Incassant ID : NL74ZZZ010934740000  

Kenmerk machtiging : 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan OBS Prof Casimirschool om doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de Ouderbijdrage en uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van OBS Prof. Casimirschool. 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   :…………………………………………………………………………………………. 

Adres   :…………………………………Woonplaats:……………………………………….. 

Postcode  :…………………………………………………………………………………………. 

Land*   :…………………………………………………………………………………………. 

Rekeningnummer/IBAN :…………………………………Bank identificatie (BIC)**:………………………. 

Plaats en datum :…………………………………Handtekening: 
 

 

*Indien het land van de incassant en de geincasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden. 

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer. 
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