STICHTING OUDERFONDS

PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS VELDHOVEN

Correspondentieadres ouderfonds: Eikebeek 2, 5501 CN Veldhoven, tel. (040)2524743
Bank rekeningnummer: NL11 ABNA 0426 6281 87 t.n.v. St. Ouderfonds P.C. Ond. Veldhoven

Veldhoven, Oktober 2019

Onderwerp: Ouderbijdrage basisschool De Rank schooljaar 2019 / 2020

Geachte ouders of verzorgers,
De overheid vergoedt alleen uitgaven van scholen die als strikt noodzakelijk worden beschouwt voor het
onderwijs. Extra uitgaven om het onderwijs aantrekkelijker en het schoolleven aangenamer te maken
moeten door de ouders zelf worden opgebracht in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage.
Ieder schooljaar ontvangt u daarom van de Stichting Ouderfonds de vraag om een financiële bijdrage.
Deze bijdrage is vrijwillig en voor het schooljaar 2019 / 2020 vastgesteld op € 22,00 per leerling. In het
afgelopen jaar heeft 96% van de ouders bijgedragen aan het ouderfonds! Dank hiervoor. Doet u ook dit
jaar weer mee?
Overmaken bijdrage
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL11 ABNA 0426 6281 87 ten name van Stichting Ouderfonds
P.C. Onderwijs Veldhoven, onder vermelding van de naam en groep van uw oudste kind op de Rank. Wilt
dat zo spoedig mogelijk doen?
Voor 1 kind
Voor 2 kinderen
Voor 3 kinderen
Voor 4 kinderen

€ 22,00
€ 44,00
€ 66,00
€ 88,00

Heeft u de financiële ruimte en mogelijkheid om extra bij te
dragen? Graag! Zo ontlasten we samen ouders en/of verzorgers
voor wie het leveren van deze bijdrage niet mogelijk is.

Als u niet wilt of kunt bijdragen, ontvangen we graag een bericht. Wij weten in dat geval dat ons verzoek
u heeft bereikt en dat we u niet met herinneringen lastig hoeven te vallen. Ons e-mailadres is:
stofbsderank@gmail.com.
Stichting Ouderfonds
De Stichting Ouderfonds Protestants Christelijk Onderwijs Veldhoven is in 1998 opgericht om te kunnen
garanderen dat de bijdrage die door de ouders wordt gegeven, alleen aan extra activiteiten en
aanvullende les- en speelmaterialen voor de kinderen wordt besteed. Alle middelen uit het ouderfonds
komen dus altijd, direct of indirect, ten goede aan de leerlingen van De Rank.

Financiële verantwoording STOF schooljaar 2018 / 2019
Vanuit het ouderfonds ontving de Activiteitencommissie van De Rank een bedrag voor de organisatie van
activiteiten en feesten zoals het sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, de sportdag en het afscheidsfeest van
groep 8. Daarnaast ontvingen het onderwijsteam en de schoolbibliotheek net als afgelopen jaren een
bedrag voor de aanschaf van aanvullende materialen en voor het maken van excursies en uitstapjes met
de groepen*.
Het onderstaande overzicht is een voorlopig jaaroverzicht van het ouderfonds over schooljaar 2018 /
2019.

Inkomsten 2018 / 2019
Ouderbijdragen
Rente
Reserve

Subtotaal

Uitgaven 2018 / 2019
€ 4.942,75
€
10,01
€
274,05

€

5.226,81

Activiteiten Commissie

€ 2.037,09

Boeken en bijdrage team

€ 2.479,42

Excursies, afscheid gr. 8

€

398,30

Overig

€

312,00

Subtotaal

€ 5.226,81

Tot slot
Het bestuur van het ouderfonds bestaat uit ouders en een afgevaardigde vanuit de Activiteiten
Commissie en het team. En wij hebben uw hulp nodig! Wij zijn namelijk op zoek naar ouders die willen
meedenken/helpen.
4 maal per schooljaar komen we in vergadering bijeen.
Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van het ouderfonds of wilt u helpen?
Stuur gerust een Appje naar de voorzitter, Kees Roos: 06-24670595

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Stichting Ouderfonds PCO Veldhoven.
Dhr. Kees Roos, Voorzitter
Dhr. Gijs van Vark, lid / onderwijsteam
Dhr. Maarten Kimman, Penningmeester
Mw. Frida Derksema, lid / activiteitencommissie
Vacant

* De kosten voor het schoolreisje worden niet betaald vanuit het ouderfonds. Over het schoolreisje en de kosten
daarvan ontvangt u te zijner tijd bericht van het onderwijsteam.
Meer informatie over de ouderbijdrage en de STOF kunt u lezen op pagina 31 van de (digitale) schoolgids van De
Rank via http://www.bs-derank.nl of op de website van de rijksoverheid via http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen /basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-ouderbijdrage.html.

