LEDENBIJDRAGE
Alle scholen zijn gebonden aan een maximumfactuur per leerling. Deze legt
serieuze beperkingen op activiteiten zoals schoolzwemmen en schoolactiviteiten.
In de Kolibrie springt vzw De Kolibrie, regelmatig bij en zorgt ze er bijvoorbeeld voor
dat al onze kinderen ieder jaar op openluchtklassen kunnen gaan, dat iedere klas een
budget heeft om extra didactisch materiaal aan te kopen. Ook als de school geen geld
meer heeft voor uitstappen steekt de vzw financieel een handje toe.
Uiteraard is er geld nodig om die ondersteunende rol van de vzw te kunnen blijven
bekostigen. We vragen aan alle ouders om een vrije bijdrage te leveren. Dat
betekent dat iedere ouder zelf beslist hoeveel hij of zij wil geven aan de vzw om de
school financieel bij te staan. Als richtlijn geven we mee dat de ondersteunende werking
van de vzw gegarandeerd kan worden als er voor ieder kind een bijdrage van 100 euro
voor het hele schooljaar gestort wordt. Het bedrag kan in één keer overgemaakt worden
of gespreid worden over tien maanden. De rest van het budget wordt aangevuld door de
opbrengst van activiteiten georganiseerd door het animatieteam.
We begrijpen dat deze bijdrage niet altijd evident is en daarom gaan we uit van het
solidariteitsprincipe: het komt erop neer dat wie meer verdient ook meer kan geven.
Tenslotte willen we benadrukken dat iedere cent rechtstreeks het onderwijs van jullie
kind(eren) ten goede komt en dat de financiële ruggesteun van de vzw in het verleden
telkens cruciaal is geweest voor het garanderen van de Freinetwerking van de Kolibrie.
We hopen dan ook dat we kunnen blijven rekenen op de steun van alle ouders, naar
ieders vermogen, en dat we op deze manier allemaal samen ons steentje kunnen
bijdragen aan het welzijn van onze kinderen in De Kolibrie.
Wens je de bijdrage via een bedrijf te doen? Dan voorzien wij een fiscaal attest voor
de sponsoring. Graag ook het logo doorsturen naar onderstaand email adres.
De betaling dient in de maand oktober te gebeuren op rekeningnummer
IBAN: BE22 6528 2663 0547 van vzw de kolibrie met vermelding van de naam van je
kind(eren). Als je maandelijks wil betalen kan dit eenvoudig via een doorlopende
opdracht.
Voor vragen of opmerkingen omtrent deze regeling kan u steeds contact opnemen met
de vzw via: vzwdekolibrie@outlook.be
Bedankt!
Het vzw-team

