Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie
OUDERBIJDRAGEN – Praktische informatie
V aststelling jaarbijdrage
Op het Ouderbijdragenformulier kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen per schooljaar en op welke wijze u uw
jaarbijdrage wilt betalen en in hoeveel termijnen. Er zijn verschillende mogelijkheden de ouderbijdrage te voldoen; we
zetten deze hieronder uiteen.

Automatische incasso
Automatische Incasso houdt in dat u de Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie tot wederopzegging
machtigt de ouderbijdrage van uw rekening af te schrijven; u bepaalt zelf in hoeveel termijnen u de jaarbijdrage wilt
voldoen. Het termijnbedrag wordt ca de laatste vrijdag van de maand waarin de termijnbetaling valt van de rekening
afgeschreven.
Indien u kiest voor automatische incasso kunt u dit aangeven op het ouderbijdragenformulier.
Voor de goede orde: het schooljaar begint, ongeacht de datum waarop de eerste schooldag valt na de zomervakantie,
altijd op 1 augustus en eindigt 31 juli. Indien u de jaarbijdrage in 12 termijnen wilt betalen valt de 1e betalingstermijn
dus in augustus; in dat geval verzoeken wij u het ouderbijdragenformulier in elk geval vóór de aanvang van de
zomervakantie terug te sturen. Als wij uw ouderbijdragentoezegging ontvangen na het verstrijken van de eerste
termijn, is termijnbetaling in 12 termijnen niet meer mogelijk; u kunt dan beter een andere termijnkeuze maken.
In verband met de schoolbegroting is het noodzakelijk tijdig inzicht te hebben in de geldstromen. Voor een
evenwichtige opbouw is het wenselijk als er op 31 januari is ontvangen:
bij 10 maandelijkse termijnen
5/10e deel van de jaarbijdrage
bij 12 maandelijkse termijnen
6/12e deel van de jaarbijdrage
bij kwartaal betalingen
2/4e deel van de jaarbijdrage
bij 1 x per jaar betalen
het gehele bedrag
Continueren automatische incasso:
Indien u ons al eerder heeft gemachtigd de ouderbijdrage per automatische incasso van uw rekening af te schrijven,
gaan wij er van uit dat – als wij voor de aanvang van het nieuwe schooljaar geen ouderbijdragenformulier van u
hebben ontvangen - de automatische incasso kan blijven doorlopen.
Intrekken machtiging automatische incasso:
Als u, om welke reden dan ook, de machtiging wilt intrekken, kunt u dit doorgeven aan onderstaande; dit kan per
telefoon, schriftelijk, persoonlijk of per e-mail.
Niet akkoord met (bedrag)afschrijving:
Wanneer u het niet eens bent met een bepaalde afschrijving stuurt u een berichtje met de gegevens van de
afschrijving naar de ouderbijdragenadministratie; het betreffende bedrag wordt zonder meer teruggestort op uw
rekening.
Andere betalingswijzen
U kunt er de voorkeur aan geven de ouderbijdragen via telebankieren te willen voldoen. Indien u de jaarbijdrage in
12 termijnen wilt betalen valt de 1e betalingstermijn dan in augustus.
Ouderbijdragen a.u.b. uitsluitend overmaken op IBAN-nummer NL69 INGB 0001690167 t.n.v.
Penn. A’damse St. R. Steiner Ped., gaarne onder vermelding van de familienaam van uw kind(-eren) en uw
postcode. U voorkomt hiermee mogelijke misverstanden en kans op foutieve administratieve verwerking.
V rijwillige ouderbijdrage fiscaal aftrekbaar
Sinds het schooljaar 2007/2008 biedt het Geert Groote College Amsterdam aan de ouder(s)/verzorger(s) een
nieuwe mogelijkheid om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, naast de bestaande mogelijkheden.
De vrijwillige ouderbijdrage kan voor het schooljaar 2015-2016 ook worden voldaan in de vorm van een fiscaal
aftrekbare periodieke gift aan de steunstichting van de school, de Amsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner
Pedagogie.

De voorwaarden voor deze vorm zijn:
a. De gift laten vastleggen doormiddel van een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst (te downloaden
via de belastingdienst site).
b. De gift geldt voor een termijn van tenminste vijf kalenderjaren.
c. Per kalenderjaar moet een vast bedrag worden overgemaakt.
d. De gift moet uiterlijk 31 december door ons zijn ontvangen.
Afhankelijk van het belastingtarief waar u onder valt, kan het fiscale voordeel oplopen tot 52%.
Rekenvoorbeeld: Stel dat u besluit om ons vijf jaar lang jaarlijks € 1.000,- te schenken en u betaalt 52% belasting
over uw inkomen. U ontvangt gedurende deze periode € 520,- per jaar terug van de fiscus, u betaalt per saldo €
480,- per jaar aan ouderbijdrage.
Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u het aangeven op het toezeggingsformulier.

