Betreft: ouderbijdrage

Den Haag, 24 augustus 2017

Beste Ouders,
Wij zijn zeer dankbaar voor alle vrijwillige ouderbijdragen, die wij ieder jaar ontvangen. Ook
dit jaar vragen wij u een vrijwillige ouderbijdrage te betalen aan onze school
Natuurlijk voelen wij ons verantwoordelijk om de ouderbijdragen zo goed en efficiënt mogelijk
te besteden.
Dankzij de ouderbijdrage kunnen wij zaken in stand houden die onvoldoende door het Rijk
worden gefinancierd, en die bijdrage is hard nodig!.
In overleg met de Medezeggenschapsraad is besloten om ieder jaar een overzicht te geven
van de besteding van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar.
Attentie!
Er zijn voor school dus twee bijdragen:



De vrijwillige ouderbijdrage (met een formulier) en
De bijdrage voor het overblijven en wekelijks fruit (reeds verstuurd in juni 2017)

Fiscaal aftrekbaar
De school beschikt ook over een zgn ANBI-status.
De vrijwillige ouderbijdrage kan daarom fiscaal worden gezien als een gift aan een ANBI,
hetgeen fiscaal voordelig kan zijn. Om in aanmerking te komen voor deze fiscale aftrekpost
moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden (zie hiervoor de website van de
belastingdienst en de bijlage bij deze brief).
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Nutsschool Boldingh
Priscilla Ammerlaan, directeur

Bijlagen:

Ouderbijdrage 2017-2018
Begroting 2017-2018

Bestemming

Activiteiten

Luizentassen

startende kleuters

€ 400,00

Gymtassen

starters en groep 4-7

€ 400,00

Schoolreisjes/excursies

alle kinderen

€ 10.000,00

Kerst

alle kinderen

€ 1.000,00

Sint

alle kinderen

€ 2.000,00

Pasen

alle kinderen

€ 250,00

Zomerfeest

alle kinderen

€ 1.000,00

Afscheid, musical groep 8

groep 8

€ 1.500,00

Sportdag

alle kinderen

€ 1.000,00

Aankleding school

hele school

€ 600,00

Klassenpot

50 euro per groep

€ 600,00

Verjaardagen kinderen

alle kinderen

€ 1.000,00

Culturele activiteiten

alle kinderen

€ 10.000,00

Bibliotheek

alle kinderen

€ 2.000,00

Kinderboekenweek

alle kinderen

€ 500,00

Muzieklessen

alle kinderen

€ 10.000,00

Beeldende vorming/schrijfdans

alle kinderen

€ 10.000,00

Extra begeleiding op cognitief en

alle kinderen

€ 10.000,00

alle kinderen

€ 10.000,00

sociaal emotioneel gebied
Extra schoonmaak overdag
Totaal

€ 72.250,00

Verklaring ouderbijdrage (inleveren bij administratie)
Ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 Nutsschool M.M. Boldingh
Ondergetekende ………………………………………………………………………………………………
[invullen gaarne in blokletters naam ouder(s) / verzorger(s)]
stemt in met: betaling van de navolgende ouderbijdrage ten behoeve van het
cursusjaar 2017/2018. Na ondertekening is er een verplichting tot betaling.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is als volgt samengesteld:
 tot € 30.000

€ 250,00

 van € 30.000 tot 70.000
 boven € 70.000

€ 325,00

€ 400,00

Voor alle bijdragen geldt dat voor tweede en volgende kinderen automatisch een
korting van € 75,00 (per kind) geldt.
Indien uw kind een deel van het schooljaar onze school bezoekt, dan betaalt u
slechts voor dat deel. Daarbij wordt uitgegaan van 10 maanden in een
schooljaar, zodat elke maand voor een tiende deel staat.
Het bedrag dat voor u van toepassing is kunt u voor 1 november 2017 of op
het moment dat uw kind instroomt overmaken naar het volgende rekening
nummer:
NL91ABNA0509231365 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs, met vermelding van de
naam van de leerling(en) en de groep(en).
De vrijwillige ouderbijdrage is gebaseerd op solidariteit en draagkracht. We
verwachten dat iedereen een steentje bijdraagt. Als dat door omstandigheden
lastig blijkt te zijn voeren we daarover graag een gesprek.
Naam kind

Bijdrage

Kortingsregeling

Te voldoen

……………………

€……………….

Nihil

€…………….

……………………

€……………….

€ 75,--

€…………….

……………………

€……………….

€ 75,--

€…………….

……………………

€……………….

€ 75,--

€…………….

Datum:

Handtekening ouders

AFSCHRIFT EIGEN ADMINISTRATIE
Ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 Nutsschool M.M. Boldingh
De volgende opgave is gedaan ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage. De
ondertekende opgave leidt tot een betalingsverplichting.

Naam kind

Bijdrage

Kortingsregeling

Te voldoen

……………………

€……………….

Nihil

€…………….

……………………

€……………….

€ 75,--

€…………….

……………………

€……………….

€ 75,--

€…………….

……………………

€……………….

€ 75,--

€…………….

€……………..

Totaal

U kunt het bedrag dat van toepassing is overmaken voor 1 november 2017 of
vanaf het moment dat uw kind instroomt op het volgende rekening nummer:
NL91ABNA0509231365 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs, met vermelding van de
naam van de leerling(en) en de groep(en).

BIJLAGE:
Bron: www.belastingdienst.nl/giften
In overleg met de Medezeggenschapsraad willen wij u wijzen op het feit dat onze school
een ANBI-status heeft. Het kan fiscaal voordelig zijn om de vrijwillige ouderbijdrage als
(periodieke) gift aan een ANBI aan te merken bij uw belastingaangifte.
De ANBI gegevens van de school zijn:
Stichting Lucas Onderwijs, vestigingsplaats ’s-Gravenhage, met RSIN
803838682
De periodieke (fiscale) gift
De periodieke gift aan een ANBI is volledig aftrekbaar en er geldt geen drempel of
maximum bedrag. In de hoogste belastingschijven kan dat een voordeel opleveren van
40% tot 52%.
Voor de periodieke gift vereist de belastingdienst dat u de vrijwillige ouderbijdrage d.m.v.
een notariële akte of schriftelijke overeenkomst als gift voor minimaal vijf jaar laat
vastleggen. De schriftelijke overeenkomst is bijgesloten of u kunt deze downloaden op
www.belastingdienst.nl/giften en zoeken bij periodieke giften.
Indien u voor deze fiscale mogelijkheid kiest, verzoeken wij u de formulieren in te vullen
en bij de schooladministratie in te leveren ter invulling en ondertekening.
De gewone (fiscale) gift
Voor de gewone gift aan een ANBI geldt een drempelbedrag en een maximum. Het
drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen. (Het drempelinkomen is het totaal aan
inkomsten en aftrekposten van box 1, 2 en 3 en zonder persoonsgebonden aftrek).
Wat meer aan gewone giften is betaald dan het drempelbedrag mag als bedrag worden
afgetrokken van uw inkomen in de aangifte voor de inkomstenbelasting. En er mag niet
meer afgetrokken worden dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Tip bij de gewone gift
De aftrekbaarheid van de gewone gift aan een ANBI is oa. afhankelijk van:
het (drempel) inkomen en het totaalbedrag van de giften (bijv. hoeveel schoolgaande
kinderen, en andere giften).
Om het totaalbedrag van de giften in het fiscale kalenderjaar zo hoog mogelijk te krijgen,
is het mogelijk om de ouderbijdrage/gift van 2 schooljaren in één kalenderjaar te
betalen. De schooljaren lopen immers niet gelijk met het kalenderjaar.
Bijvoorbeeld:
Schooljaar 2017/2018: betaling ouderbijdrage in januari 2018
Schooljaar 2018/2019: betaling ouderbijdrage in oktober 2018
Op deze manier kan bij de belastingaangifte over het jaar 2018 een hoger bedrag aan
giften worden opgevoerd, waardoor misschien eerder boven de drempel uit gekomen kan
worden. Vanzelfsprekend heeft u in het jaar daarna dit voordeel dan niet. Laat het de
school weten indien u voor deze mogelijkheid kiest ivm betaling in januari.

