
Inschrijfformulier en doorlopende MACHTIGING voor: 

Oudervereniging De Westwijzer (KvK-nummer 70078610) 
Dr. Nuijensstraat 74, 1617 KD te Westwoud 

Incassant ID   : NL27ZZZ700786100000  
Kenmerk machtiging : op te vragen bij de penningmeester 
 
Door ondertekening van dit formulier wordt u lid van Oudervereniging De Westwijzer  
en geeft u tevens toestemming om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens ouderbijdragen, schoolreisgelden en/of (indien van toepassing) kamp groep 8.  
Als uw kind na 1 januari op school komt, vindt alleen afschrijving van schoolreisgelden  
en/of kamp groep 8 plaats. 

Naam    : ………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer  : ………………………………………………………….. 
 
E-mailadres 1e contact : ………………………………………………………….. 
 
E-mailadres 2e contact : ………………………………………………………….. 
 
Rekeningnummer (IBAN) : ………………………………………………………….. 
 
Naam rekeninghouder : ………………………………………………………….. 
 
Aantal kinderen: …  namelijk: 

Naam oudste kind  : …………………………………………  Groep: …….         
Naam 2e kind   : …………………………………………  Groep: …….       
Naam 3e kind   : …………………………………………  Groep: ……. 
Naam 4e kind   : …………………………………………  Groep: ……. 
 
- Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken.  
 Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
- Al u ervoor kiest om geen gebruik te maken van automatische incasso ontvangt u  
 een factuur, welke is verhoogd met 10% administratiekosten. 
- De bijdragen worden jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld. 
- Na ondertekening bent u een verplichting aangegaan tot het betalen van de bijdragen.  
- De machtiging vervalt automatisch bij beëindiging van het lidmaatschap, dit is door 
 schriftelijke wederopzegging of totdat uw kind van basisschool De WestWijzer af gaat. 
 

Datum: ……………………………… Handtekening: …………………………………. 
 
Dit formulier graag volledig ingevuld inleveren op school of bij een bestuurslid van de OV. 

In het kader van de AVG laten wij u weten dat wij met de door u verstrekte persoonsgegevens 
zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om zullen gaan. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend 
voor oudervereniging gerelateerde activiteiten. Bij beëindiging van het lidmaatschap of als uw 
kind van basisschool De WestWijzer af gaat zullen wij uw gegevens verwijderen. 



Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de verwachte bedragen per kind: 

Ouderbijdrage   : EUR 15,- 

Schoolreisgeld groep 1 tm 3 : EUR 17,50,- 

Schoolreisgeld groep 4 tm 7 : EUR 22,50 

Kamp groep 8   : EUR 90,00 


