
Vrijwillige bijdrage 

Net als ieder jaar, wordt er ook dit jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd aan jullie als ouders. Met 

deze bijdrage worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens het schooljaar. Om alle activiteiten 

door te kunnen laten gaan, is het belangrijk dat wij deze bijdrage ontvangen. De bijdrage bedraagt 

55,- per kind. Indien je kind vanaf januari 2019 is ingestroomd, dan bedraagt de ouderbijdrage 

€27,50. 

De afgelopen tijd hebben wij nagedacht hoe we de betaling  voor ouders gemakkelijker kunnen 

maken, en zo zijn we uitgekomen bij ClubCollect.  

ClubCollect ondersteunt verenigingen en organisaties met hun financiën. ClubCollect is geen 

incassobureau, maar zij kunnen door middel van betaalverzoeken de Ouder Raad (OR) helpen bij de 

inning van de ouderbijdrage. Daarom ontvang je binnenkort een betaalverzoek per mail van 

ClubCollect, in plaats van de mail van de OR met het verzoek om de ouderbijdrage over te maken die 

je eerder altijd kreeg. 

In de mail van ClubCollect staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op 

deze pagina kun je kiezen om te betalen met iDeal. 

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je  e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met 

ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen 

nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar 

voor de penningmeester van de OR. Het delen van de persoonsgegevens is conform de vereisten 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als je hier vragen over hebt, kun je de 

penningmeester altijd even benaderen via ouderraad@camminghaschool.nl 

Zelf overmaken 

Wil je geen gebruik maken van de mogelijkheden die ClubCollect biedt, dan is er ook nog de optie om 

het bedrag zelf over te maken.  

Overmaken kan naar: 

NL41 INGB 0004 8255 17 ten name van oudervereniging vd rk basisschool Cammingha. Graag onder 

vermelding van "Ouderbijdrage 2018/2019" en de naam en klas van jouw kind(eren). De 

Ouderbijdrage bedraagt €55,- per kind of  €27,50 indien jouw kind vanaf januari 2019 is ingestroomd. 

Herinnering 

Omdat wij merken dat de betaling van de ouderbijdrage er soms bij inschiet, zullen er herinneringen 

verstuurd worden via mail en per sms. 

Vragen? 

Heb je vragen rondom de betaling, dan kun je terecht bij de penningmeester Jeppe Licht via 

ouderraad@camminghaschool.nl. 

Met vriendelijke groet, 

De OR 
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