Beste ouders/verzorgers van een kind/kinderen op DaVinci fulltime schooljaar 2016/2017,

Voor het komende schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 120 euro per maand. We hopen
hiermee alle kosten te kunnen dekken die wij als oudervereniging (Stichting Vrienden van Leonardo
Eemland) in het nieuwe schooljaar zullen bijdragen voor het in stand houden van fulltime HB
onderwijs. Denk hierbij aan: extra kosten door kleinere klassen, extra leerkrachten, vakdocenten,
enzovoorts. De maandelijkse betalingen lopen van 1 augustus 2016 tot en met 30 juli 2017 (in totaal
12 x 120 euro dus).

Om de betaling van de ouderbijdrage zo soepel en zo simpel mogelijk te houden vragen wij u om de
betaling middels automatische incasso te laten verlopen (zie bijlage).

De ouders die al een automatische incasso hebben afgegeven hoeven dit niet nogmaals te doen! Hun
bijdrage wordt automatisch met 20 euro verlaagd (aangezien de ouderbijdrage vorig schooljaar nog
140 euro per maand was). Ook als u vorig schooljaar een afwijkende betalingsmethode heeft
afgesproken (sponsorcontract, 5-jarige gift, jaarlijkse betaling), hoeft u niets te doen indien u niets
wilt veranderen. Wilt u overstappen naar een andere betalingswijze/regeling dan hoor ik wel graag
van u.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Eveline Besseling
Penningmeester SVVLE
eveline@familie-besseling.nl

Stichting Vrienden van Leonardo Eemland

Amersfoort, 20 juni 2016
Onderwerp: giften Leonardo Eemland via automatische incasso
Beste ouders,
De Stichting Vrienden van Leonardo Eemland (VVLE) heeft tot doel voldoende middelen te
verwerven om het bijzondere onderwijs nu en in de toekomst mogelijk te maken dat onze kinderen
op DaVinci krijgen aangeboden. Daartoe doen wij een beroep op u. Zonder de gift van ouders kan
Stichting Meerkring, waaronder DaVinci Eemland valt, dit onderwijs niet kostendekkend aanbieden.
Om het onderwijs in deze vorm mogelijk te maken verzoeken wij u daarom om een gift aan VVLE
van
minimaal € 120,00 per maand (schooljaar 2016/2017).
De Stichting VVLE incasseert de ouderbijdrage bij voorkeur via een automatische incasso. Wij
verzoeken u dan ook vriendelijk om het bijgevoegde formulier te ondertekenen en per omgaande
aan ons te retourneren.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van de automatische incasso, wilt u hierover dan contact
met ons opnemen via de hieronder genoemde contactgegevens?
Natuurlijk mag u altijd meer geven dan € 120 per maand. Omdat wij de ANBI-status hebben kunt u
bruto meer geven, terwijl de netto-last hetzelfde blijft.

Ook kunt u uw gift voldoen door middel van een periodieke schenking of sponsoring via een eigen
bedrijf. Daarmee zijn de kosten ook aftrekbaar. Wilt u, als u hiervoor kiest, zo spoedig mogelijk
contact met de penningmeester opnemen?
NB Wat betreft de giften aan de stichting start het schooljaar per 1 augustus en loopt tot en met 31
juli.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Leonardo Eemland,
Eveline BesselingMiranda Bensing
PenningmeesterVoorzitter
Contactgegevens:
E-mail: directie.davinci@gmail.com
Penningmeester: eveline@familie-besseling.nl

DOORLOPENDE MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting
Vrienden van Leonardo Eemland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank. Daarmee wordt de ouderbijdrage van uw rekening afgeschreven
overeenkomstig deze opdracht aan de Stichting Vrienden van Leonardo
Eemland.
Als u het niet een 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.
Naam: _____________________________
Adres: _____________________________
Postcode: _____________________________
Woonplaats: _____________________________
Rekeningnummer (IBAN): _____________________________
Bedrag per maand: _____________________________
Plaats en datum:Handtekening:
S.v.p. deze machtiging getekend retourneren:
- per post aan: Stichting Vrienden van Leonardo Eemland, Bruispad 1, 3813 PV
Amersfoort;
- per e-mail aan: eveline@familie-besseling.nl
Dit formulier kan uiteraard ook op school afgegeven worden bij de
administratie.

