
Machtigingsformulier jaarlijkse ouderbijdrage van de 
Oudervereniging van OBS De Duizendpoot, locatie 
Zuid.  
 

 
Bij vragen en/of opmerkingen, mail naar:  paulusseningrid@hotmail.com 
 

!!!  Per kind één machtigingsformulier invullen  !!! 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van diverse activiteiten, zoals schoolreis, Kinderboekenweek, 
Sinterklaasfeest, winterfeest, carnaval, crea-dag, sportdag en eindejaarsactiviteit etc. 

Naam rekeninghouder: 
(zoals bekend bij uw bank) 

 
 

 
Adres: 

 
 

 
Postcode: 

 
 

 
Plaats: 

 

 
E-mail adres 

 
 

 
Geeft tot wederopzegging toestemming aan de Oudervereniging van OBS De Duizendpoot Geleen, locatie Zuid, om 
de jaarlijkse ouderbijdrage, over te boeken naar ING rekeningnummer NL 12 INGB 0006263676 t.n.v.  
OBS de Duizendpoot Geleen, locatie Zuid, o.v.v . “ ouderbijdrage  en naam en groep van uw kind”,  op de volgende 
manier: 

O eenmalig het bedrag van € 40,00 (in november) 

O Vijf  keer een bedrag van € 8,00  (in sept., nov., jan., mrt. en mei) 

O Twee keer een bedrag van € 20,00 (in oktober en februari) 

af te schrijven van mijn bankrekening met volgend rekeningnummer 

 
Uw iban/bic code:  

 
 

Ten behoeve van mijn 1 ste /2 de /3 de /4 de / .......  kind op de Duizendpoot ( omcirkel wat van toepassing is ) 
Naam en achternaam kind:  

Geb. datum en   groep    kind : 
 

 

En verklaar mij tevens akkoord dat: 
● ik deze machtiging geef voor de duur dat mijn zoon/dochter is ingeschreven als leerling van OBS De 

Duizendpoot, locatie Zuid, 
● ik deze machtiging schriftelijk beëindig bij de penningjuffen van de oudervereniging van OBS De Duizendpoot, 

locatie Zuid. 
● Ik op de hoogte ben van de mogelijkheid tot storneren; u kunt een afgeschreven bedrag te allen tijde door uw 

bank laten terugboeken. Graag vernemen wij dat dan van u, met de reden van terugboeken. 
 
Datum van ondertekening: 

 

 
Handtekening  : 

 

 
Wij verzoeken u dit formulier ingevuld en voorzien van datum en handtekening, op school in te leveren, 
zodat wij tijdig kunnen beginnen met verwerking van de formulieren. 

Oudervereniging OBS De Duizendpoot, locatie Zuid 


