
 
 
 
 
 
 
 
Oudervereniging basisschool de Wilderen 
 
 
Basisschool de Wilderen heeft een oudervereniging. De oudervereniging heeft onder andere tot doel  

activiteiten op school voor de kinderen te stimuleren en te coördineren en de samenwerking tussen de  

ouders en de school te bevorderen. 

 

Om dit te bereiken organiseren we diverse activiteiten zoals de Sinterklaasviering, het kerstontbijt,  

de kerstmarkt/winter wonderland of de herdertjestocht, carnaval en de jaarlijkse schooluitstapjes.  

Verder worden het Wilderikje en thema-avonden voor de ouders door ons verzorgd. 

 

Het bestuur van de oudervereniging is de Ouderraad. De Ouderraad organiseert samen met vele 

vrijwilligers de diverse activiteiten en overlegt regelmatig met de directie over het wel en wee van de 

kinderen en de school. De oudervereniging kan haar activiteiten alleen doen door de inzet van die 

vrijwilligers en door de financiële bijdrage van de ouders aan de oudervereniging.  

 

U kunt door het invullen van het bijgevoegd formulier aangeven of u lid wilt worden zodat uw kinderen  

daarmee deel kunnen nemen aan de diverse activiteiten. Het lidmaatschap is vrijwillig. Als u echter  

lid wordt, dient u wel de contributie te betalen. 

 

Voor dit schooljaar is de contributie door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld op € 17,00  

per leerling. U ontvangt dan in het laatste kwartaal van het kalenderjaar een verzoek om te betalen.  

Als u gebruik maakt van een machtiging voor automatische incasso is de contributie € 16,00 per leerling.  

Dit in verband met de hogere transactiekosten als u geen gebruik maakt van de machtiging voor 

automatische incasso. Er is jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waar verslag gedaan wordt van 

de activiteiten en de financiën. 

 
Indien u gebruik wilt maken van de automatische incasso verzoeken wij u het bijgesloten 
machtigingsformulier voor een doorlopende SEPA machtiging volledig in te vullen en in te leveren bij het 
aanmeldingspakket op school. 

 

  

Tot ziens op een van onze activiteiten of misschien wel als vrijwilliger!  

 

 

 
 
 

       



                     
                      Machtigingsformulier 

 
 
 
 
 
O Ja, ik word lid van de oudervereniging de Wilderen en betaal per automatisch incasso.  
    (graag onderstaande machtiging volledig invullen) 
 
O Ja, ik word lid van de ouderverenging de Wilderen maar maakt geen gebruik van een machtiging. 
 
O Nee, ik word geen lid van de oudervereniging. (U loopt het risico dat uw kinderen geen deel  
    kunnen nemen aan de activiteiten die mede door de oudervereniging georganiseerd worden.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Doorlopende SEPA Machtiging betreffende de contributie van 
Oudervereniging de Wilderen. 
   

Naam:    Oudervereniging de Wilderen 

Adres :    Meester Slootsweg 1 

Postcode + Woonplaats :  5581 AS Waalre 

Land : Nederland      Incassant ID : NL62ZZZ402350350000 

Kenmerk machtiging :  (wordt per email aan u kenbaar gemaakt) 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oudervereniging de Wilderen doorlopende  

incasso-opdrachten te sturennaar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens  

Contributie inning Oudervereniging en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 

de opdracht van Oudervereniging de Wilderen. 

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. 

 

Uw naam :………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Postcode + Woonplaats :………………………………………………………………………………………..  

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

E-mailadres : ……………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN*] :……………………………………………………………………………………….  

Bank Identificatie [BIC]* :……………………………………………………………………………………….. 

*(IBAN en BIC code kunt u terugvinden op uw bankafschrift) 

 

Plaats en datum:…………………………………………. 

 

 

Handtekening :……………………………………………. 

. 

Graag inleveren bij het aanmeldingspakket op school 


