
 

 

Ouderraad PRINS CONSTANTIJNSCHOOL 
Penningmeester Jelmer de Jong 
Rozenstraat 4 
7471JN Goor 
e-mail: or@prinsconstantijngoor.nl 
www.prinsconstantijngoor.nl  
  
Betreft: vrijwillige ouderbijdrage 2014-2015  
 
 
Goor, 27-08-14 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Allereerst willen wij alle ouders bedanken voor hun bijdrage aan het schoolfonds in de afgelopen 
jaren. Het schoolfonds bestaat uit vrijwillige bijdragen van ouders. Vrijwel iedereen is er wel van op 
de hoogte maar toch willen wij in deze brief het één en ander nog eens uitleggen en uw 
(hernieuwde) steun voor dit fonds vragen. 
  
Hoewel de school vanuit het Ministerie de beschikking krijgt over financiële middelen, heeft de 
praktijk uitgewezen dat deze vergoedingen echter alleen minimale uitgaven kunnen dekken. Deze 
bedragen bieden geen ruimte voor extra zaken die het onderwijs gewoon wat leuker en 
aantrekkelijker maken, zoals aanvullende aanschaf van boeken, ICT-materiaal, leermiddelen die 
gebruikt worden naast het "gewone" leermiddelenpakket, extra projecten, het houden van 
ouderavonden, het organiseren van feesten enz. We zouden dit alles niet, of slechts in zeer 
beperkte mate kunnen doen, wanneer dit niet uit het schoolfonds zou worden gefinancierd. 
 
Het Schoolfonds wordt geheel beheerd door de Ouderraad. Inkomsten en uitgaven staan onder 
haar toezicht, begrotingen worden onder haar verantwoordelijkheid opgesteld en verantwoording 
van het gevoerde financiële beleid wordt jaarlijks afgelegd. Het overzicht van het afgelopen 
schooljaar, alsmede de begroting voor het komende schooljaar, kunt u verderop in deze brief lezen. 
Wanneer u het overzicht van vorig jaar bekijkt, zult u zien dat het geld zeer goed besteed wordt. 
Ook ùw kind profiteert van de diverse uitgaven. We hopen dan ook, dat de respons weer groot zal 
zijn. 
 
Vaak gaan ouders er van uit dat de ouderbijdrage verplicht is. Dat is niet zo. Wij willen benadrukken 
dat bijdragen aan het Schoolfonds altijd op vrijwillige basis plaatsvinden.  
 

Net als voorgaande jaren zal de ouderbijdrage d.m.v. een automatisch incasso eenmalig geïnd 
worden. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier invullen en opsturen naar:  
 
or@prinsconstantijngoor.nl (vergeet het formulier niet als bijlage toe te voegen).  
 
Indien dit niet lukt kunt u het ook uitgeprint inleveren bij de leerkracht (in verband met het milieu en 
de verwerking gaat de voorkeur uit naar de email).  
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Bij het tarief voor 2014 – 2015 is als volgt: 

 per gezin per jaar 

bij 1 kind  € 25,00 

bij 2 kinderen  € 45,00 

bij 3 of meer kinderen € 65,00 
 

Iedereen die bijdraagt aan het schoolfonds willen wij alvast bedanken voor de medewerking. Wij 
hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op uw bijdrage. 
 
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de OR via or@prinsconstantijngoor.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Jelmer de Jong 
Penningmeester Ouderraad. 
 
 
Begroting 2014-2015 

INKOMSTEN Begroting UITGAVEN Begroting School  OR

Ouderbijdragen 4100,00 Onderwijskundige uitgaven 1000,00

Rente 60,00 Crea Geld 400,00

Excursies - Projecten 300,00

Sint 0,00 500,00

Kerst 100,00 150,00

Pasen 100,00 25,00

Sportevenementen 150,00 50,00

Diversen 450,00 235,00

Audio-Vis Middelen 300,00

drukwerk 200,00

Aanschaf / onderhoud 0,00 100,00

Verkeer 100,00

Subtotaal 3.000,00 1.160,00

Totaal 4.160,00 4.160,00  
 
 
 
Werkelijke uitgaven 2013-2014 
 
ONTVANGSTEN Begroting Balans UITGAVEN Begroting Balans

Ouderbijdragen 4400,00 € 4.480,25 Begroting School 12/13 € 3.000,00 € 3.000,00

Rente 60,00 € 60,86

Sint € 600,00 € 455,64

Kerst € 250,00 € 496,99

Pasen € 25,00 € 0,00

Sportevenementen € 100,00 € 0,00

Diversen € 285,00 € 261,46

Aanschaf / onderhoud € 100,00 € 159,09

Verkeer € 100,00 10,95

Kas

Totaal € 4.460,00 € 4.541,11 Totaal € 4.460,00 € 4.384,13  
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St. Vrienden van de Prins Constantijnschool 
Rozenstraat 4 
7471 JN  GOOR 
Incassant-id: NL50ZZZ081411540000 
Kenmerk machtiging: PRCONS20142015 

 

Machtigingsformulier Ouderbijdrage 2014 – 2015 
 
Naam (namen) leerling(en) :___________________________________ 
 
Achternaam   :___________________________________  
 
Adres    :___________________________________ 
 
Postcode   :___________________________________ 
 
Woonplaats   :___________________________________ 
 
Volledige IBAN rekeningnummer :  
 

N L                 

 
 
Tenaamstelling rekening :___________________________________ 
 
Bedrag (aanvinken wat van toepassing is): 
 
□ € 25,- 
□ € 45,- 
□ € 65,-  
 
 
U kunt dit ingevuld formulier opsturen naar or@prinsconstantijngoor.nl of 
uitgeprint inleveren bij de leerkracht 
Door invulling van dit formulier geeft u toestemming aan: 
 de Stichting Vrienden van de Prins Constantijnschool om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw 

bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. 
 
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. 
 
 

Eenmalige machtiging 
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