vrienden van
het landje
Beste ouders,
• U heeft gekozen voor Het Landje als basisschool voor uw kind, een kunstzinnige wereldschool
in het hart van Rotterdam!
• Het Landje werkt vanuit de visie dat kunstzinnige oriëntatie bijdraagt aan de brede ontwikkeling
van het kind.
• Cultuureducatie stimuleert de kunstzinnige en creatieve vermogens van kinderen en levert
daarmee een positieve bijdrage aan de leerresultaten.
• Omdat het Rijk onvoldoende bijdraagt in de kosten van kunstzinnig onderwijs, is in 2009 de
stichting Vrienden van het Landje opgericht.
• De stichting helpt het kunstzinnige karakter van de school in stand te houden, te ondersteunen
en te versterken.
• De drie pijlers van het kunstzinnig onderwijs op Het Landje - ﬁlosoﬁe, muziek en beeldende
vorming - worden mede door De Vrienden geﬁnancierd.
• Het bestuur bestaat uit ouders die zich samen met u sterk willen maken voor kunstzinnig
onderwijs op Het Landje.
• De Vrienden vragen ook om uw bijdrage, u bepaalt zelf hoeveel u geeft
(zie onderstaand voor een richtlijn).
Richtlijn vrijwillige bedrijdage Vrienden van het Landje / KUBAS
Uw Inkomen (per jaar)

Jaarlijkse bijdrage KUBAS

Dat betekent per maand

minder dan € 25.000

€ 60

€5

€ 25.000 tot € 35.000

€ 120

€ 10

€ 35.000 tot € 50.000

€ 180

€ 15

meer dan € 50.000

€ 240

€ 20

• U wordt op de hoogte gehouden van de bestemming van uw bijdrage.
• Uw bijdrage is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, dit maakt het extra
aantrekkelijk om in het onderwijs van Het Landje en hiermee in uw kind te investeren.
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Hartelijk dank,
Vrienden van het Landje

ouderbijdrage €75
overblijf en toezicht
€150 per kind
donaties, giften,
ﬁscaal aftrekbaar

vrienden van
het landje

Machtiging (SEPA)
Graag inleveren bij Hieke of Rosita

Ondergetekende machtigt Stichting ‘Vrienden van het Landje’ tot het
maandelijks of eenmalig afschrijven wegens ‘donatie’
(aankruisen wat van toepassing is).
Maandbedrag (tot wederopzegging):
€5
€ 10
€ 15
€ 20
€ ...

(invullen)

Eenmalig
€ ...

(invullen)

Bankrekeningnr./IBAN:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mail:

Datum:

Handtekening:

• Een maandelijkse incasso geschiedt in de eerste week van elke maand.
• U heeft recht om zonder opgaaf van redenen van incasso binnen 56 dagen door uw bank terug te laten boeken.
• U kunt hiervoor natuurlijk ook mailen naar vriendenlandje@gmail.com.
• U kunt uw doorlopende machtiging elk moment intrekken door te mailen naar vriendenlandje@gmail.com.
• Met deze machtiging verleent u toestemming voor het volgende:
- Aan Stichting Vrienden van het Landje om (doorlopende) incasso-opdrachten in te sturen naar uw bank;
- Aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw bankrekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting Vrienden van het Landje.
• Gegevens Stichting Vrienden van het Landje:
- Adres: Schiedamsesingel 180, 3012 BA Rotterdam
- E-mail: vriendenlandje@gmail.com
- IBAN: NL52 INGB 0005 0580 22
- Incassant ID: NL06ZZZ244556720000
- Kamer van Koophandel Rotterdam: 24455672
- ANBI-status: ﬁscaalnummer 8205.34.031, dossiernr.69.908.

Kenmerk:

(in te vullen door de Vrienden van het Landje)

