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Onderwerp :

Toelichting : ouderschenkingen Vrije School Peelland

Beste ouders,
Hierbij vragen wij u om aan te geven op welke ouderschenking wij kunnen rekenen. U kunt hiervoor
het bijgevoegde formulier gebruiken. Wij ontvangen het graag zo spoedig mogelijk retour. In deze
brief geven wij een nadere toelichting op ons verzoek.

Waarom een ouderschenking?
Deze schenkingen komen in aanvulling op de bekostiging die wij ontvangen van het rijk. Met die
bekostiging van het rijk financieren we het basis-onderwijsprogramma.
De ouderschenkingen gebruiken wij voor de specifieke invulling van het vrijeschoolonderwijs.

Hoe maken wij de plannen over de aanwending van de ouderschenking?
Hoe leggen wij verantwoording af?
De aanwending en verantwoording van de ouderschenkingen stemmen wij ieder jaar af met de
medezeggenschapsraad van de school. Wij vragen hun instemming met onze plannen en wij leggen
aan hen verantwoording af. In de bijlage is het plan van aanwending voor het jaar 2020
opgenomen. Naast enkele vaste doelen (bv. euritmie met pianist, bamboefluiten, jaarfeesten,
bijzondere leermiddelen zoals wol, bijenwas en potloden hebben we ook enkele project-items
(o.a. onderhoud groen schoolplein).

Wijze van inning *
De centrale coördinatie van de inning en verantwoording van de ouderschenkingen voor onze
school ligt bij de Stichting Vrienden van Pallas. De ouderschenkingen worden per school
geadministreerd en toegekend. De Stichting Vrienden van Pallas is een onafhankelijke stichting die
als doelstelling heeft: “het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch
gedachtegoed, zoals dit onder andere gestalte krijgt op vrije scholen en kinderdagcentra op
antroposofische basis.” Deze stichting heeft de ANBI-status, waarmee de fiscale aftrekbaarheid van
uw schenking is geborgd. Daarbij wordt door de belastingdienst wel een drempel (1% van het
verzamelinkomen) opgevoerd tenzij u de ouderschenkingen voor 5 jaar vastlegt, dan is er geen
drempel. Alle informatie over deze stichting vindt u op www.vriendenvanpallas.nl. Ook voor vragen
over ouderschenkingen kunt u op deze site terecht.
De afhandeling van de schenkingen wordt verzorgd door administratiekantoor Kubus.
*(voor meer informatie zie achterkant van deze brief)

Hoe hoog is de schenking? (voor meer informatie zie achterkant van deze brief)
De ouderschenking is wettelijk gezien vrijwillig. We hebben uw bedrag wel echt nodig om een vrije
school een vrije school te laten zijn. We zouden vanuit een gezamenlijk draagvlak daar aan willen
bouwen en daarom bieden we een gedifferentieerde mogelijkheid aan op basis van draagkracht.

Tot slot
Mocht bovenstaande nog vragen oproepen of mocht u anderszins vragen hebben over de
ouderschenking, neem dan contact op met uw directeur van de school of voor vragen over inning
met Ilse Bayens/Catherine Keirse van Kubus (ouderschenkingen@kubus.nl).
Met vriendelijke groet,
Hans Dekker
directeur Vrije School Peelland
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Aanvullende informatie:
U kunt kiezen voor:
1. Het verstrekken van een schenking zonder fiscale overeenkomst. De overeenkomst
is in principe van kracht zolang uw kind op school zit.
2. Voor minimaal vijf opeenvolgende jaren eenzelfde bedrag te schenken. Betalingen
aan de Stichting zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Als u de schenking voor
tenminste vijf jaar vastlegt, is deze zelfs volledig aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft hiervoor een modelovereenkomst
opgesteld, deze treft u in de bijlage aan.
Bij keuze 1 volstaat het om ouderschenkingsformulier en machtigingsformulier volledig in
te vullen en in te leveren op de administratie of te e-mailen naar
vsp@vrijeschoolpeelland.nl (formulieren kunt u ook downloaden > invullen en per email
opsturen > praktische info > formulieren)
Bij keuze 2 vult u zowel het ouderschenkingsformulier en machtigingsformulier in als ook
de overeenkomst (gift en geld) van de belastingdienst in en levert u het in bij de
administratie van de school (let op: voor schenker en ontvanger). Deze formulieren kunt u
ook op de website van de school downloaden > invullen en per email opsturen: > praktische
info > formulieren. Emailadres is: vsp@vrijeschoolpeelland.nl
De hoogte van de ouderschenking
Van ouders wordt een donatie naar draagkracht verwacht. We hebben drie
keuzemogelijkheden voor u:

basis
€ 10

Bijdrage per kind per maand
Extra
€ 20

Extraplus
€ 30

Tot slot:
 Genoemde bedragen zijn richtbedragen. U bent altijd vrij om meer te schenken. maar
wij verzoeken u om in ieder geval niet minder te schenken.
 De ouderschenking geldt voor zolang uw kind op school zit. Mocht uw financiële
situatie wijzigen dan kunt u altijd contact opnemen met Ilse Bayens of Catherine Keirse
met Kubus.
 Bent u financieel onvoldoende draagkrachtig? Doe dan een beroep op een bijdrage van
de Stichting Leergeld (Braakse Bosdijk 2, 5703 HZ Helmond- 0492 522 828).
 Alle ouderschenkingen geschieden op vrijwillige basis van het solidariteitsbeginsel, dat
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 Door inzending van het getekende formulier verplicht u zich tot betaling van het
vermelde bedrag.
 Door tijdige betaling voorkomt u betalingsherinneringen en bespaart u ons veel werk.

Het rekeningnummer van Stichting Vrienden van Pallas is
NL10INGB0006689445 t.n.v. Stichting Vrienden van Pallas-betreft Helmond
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