
Ouderbijdrage 2021/2022 

Op 2 november j.l. heeft de jaarvergadering van Oudervereniging De Kwikstaart 

plaatsgevonden. Daarin zijn de schoolactiviteiten die de oudervereniging in het afgelopen 

schooljaar heeft georganiseerd besproken en is een toelichting gegeven op de daarvoor 

gedane bestedingen van de ouderbijdrage. Ook heeft het bestuur een begroting voorgelegd 

voor het schooljaar 2021/2022. Op basis van deze begroting hebben we, met goedkeuring 

van de aanwezige leden, de ouderbijdrage voor dit schooljaar kunnen vaststellen op EUR 

46,00 per leerling. 

Inning van de ouderbijdrage door ClubCollect 
 
De inning van deze vrijwillige ouderbijdrage is door de oudervereniging uitbesteed aan 

ClubCollect. Ouders ontvangen in de week van 20 december per mail van ClubCollect een 

link waarmee zij op een persoonlijke (afgeschermde) pagina, de factuur kunnen inzien, 

downloaden en betalen. De betalingen lopen via IDEAL. De verwerking zal plaatsvinden 

geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder 

b Wbp). Gegevens worden veilig opgeslagen en niet voor andere doeleinden dan de inning 

van de ouderbijdrage gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Meer informatie 

over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op 

https://clubcollect.com/legal/privacystatement.html. Ouders die niet wensen te betalen via 

ClubCollect kunnen de ouderbijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer 

NL11ABNA0428674887 ten name van “Ouderver De Kwikstaart”, onder vermelding van de 

naam en de klas van de leerling. 

NB: mocht u voor 1 januari geen bericht van ClubCollect hebben ontvangen en ook niet in 

uw spambox, stuurt u dan een bericht naar ovdekwikstaart@hotmail.com. 

De jaarlijkse ouderbijdragen maken het organiseren van de schoolactiviteiten mogelijk. 

Samen met de leerkrachten van De Kwikstaart zorgt de oudervereniging voor o.a. het 

sinterklaasfeest, de kerstviering en schoolreis. Ook sportevenementen en excursies worden 

dankzij de ouderbijdragen mogelijk gemaakt. 

Extra bijdrage 

Wilt u een extra bedrag schenken aan de oudervereniging dan is dat mogelijk via dezelfde 

link. De extra giften zullen gebruikt worden voor investeringen voor informatievoorziening, 

documentatiecentrum en/of andere activiteiten van de 

oudervereniging. Kijk voor meer informatie in de schoolgids of op 

http://www.dekwikstaart.nl/informatie/oudervereniging. 

Vragen? Stel ze gerust via: ovdekwikstaart@hotmail.com. 

https://clubcollect.com/legal/privacystatement.html
mailto:ovdekwikstaart@hotmail.com
http://www.dekwikstaart.nl/informatie/oudervereniging
mailto:ovdekwikstaart@hotmail.com

