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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Binnenkort gaan we uw kindje welkom heten op onze basisschool of dat is onlangs gebeurd. 
Zoals elke school vragen wij om een soort ouderbijdrage. Echter doen wij dat in de vorm van 
een ouderschenking. Voor haar functioneren is de school namelijk in hoge mate afhankelijk van 
de vrijwillige ouderschenkingen. De subsidie die we van de overheid ontvangen is niet 
toereikend om het vrijeschoolonderwijs te kunnen realiseren.  
De ouderschenkingen zijn vrijwillig en dus niet verplicht en toelating op onze school is hier dan 
ook niet van afhankelijk. Wel zijn extra inkomsten hard nodig.  
 
Met de activiteiten die we met uw bijdrage bekostigen geven we betekenis en inhoud aan het 
vrije school onderwijs. Denk aan de natuurlijke materialen voor de handwerklessen, het gebruik 
van een piano tijdens Euritmie en de invulling van de jaarfeesten.  
De ouderschenkingen gebruiken wij dus voor de specifieke invulling van de antroposofische 
identiteit. 
 

Hoe innen we de ouderschenkingen? 
De centrale coördinatie van de inning van de ouderschenkingen voor onze school ligt bij de 
Stichting Vrienden van Pallas. De ouderschenkingen worden per school geadministreerd en 
toegekend. De praktische uitvoering wordt uitbesteed aan het bedrijf Kubus uit Eijsden. 
Catherine Keirse is de contactpersoon. Zij is te bereiken via: ouderschenkingen@kubus.nl. 
 
Stichting Vrienden van Pallas. 
Stichting Vrienden van Pallas is een onafhankelijke stichting die als doelstelling heeft: “… het 
verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed  zoals dit 
onder andere gestalte krijgt op vrijescholen en kinderdagcentra op antroposofische basis….”.  
Alle informatie over Stichting Vrienden van Pallas vinden jullie op www.vriendenvanpallas.nl 
Deze stichting heeft de ANBI-status, waarmee de fiscale aftrek van jullie schenkingen is 
geborgd.   
 
ANBI 
Stichting Vrienden van Pallas heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de 
Belastingdienst ontvangen. Schenkingen aan een instelling met de ANBI status zijn onder 
bepaalde  voorwaarden aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI kunt 
u ook vinden op www.belastingdienst.nl  of www.vriendenvanpallas.nl  Hier vindt u ook 
informatie over de schenkingsovereenkomst waarmee de gift fiscaal volledig aftrekbaar wordt.  
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Hoe hoog is de Ouderschenking? 
De Ouderschenking is dus vrijwillig. Elk bedrag is welkom. 
Maar om recht te doen aan de mogelijkheden van de ouders en de ambities van de school ten 
aanzien van de invulling van de identiteit hebben MR en directie samen een houvast gecreëerd. 
Op deze manier trachten we een beeld te schetsen van de jaarlijkse kosten en hoe deze kosten 
gezamenlijk opgebracht kunnen worden.  
 
Vorig kalenderjaar werd een bedrag van gemiddeld € 200,00 per kind verzameld. 
Tot slot willen we met onderstaande tabel een finaal handvat geven om tot een keuze in uw 
bijdrage te komen. 

  
Netto-inkomen p/mnd      Bijdrage voor 1 kind  Bijdrage voor 2 kinderen  Bijdrage voor 3 kinderen  

per jaar per maand    per jaar   per maand    per jaar per maand 
0-1000           240   20                               450 37,50                         660 55 
1000-1500                               480           40                               750 62,50                         990 82,50       
1500-2000                                750           62,50                         1200   100                             1740        145       
2000-2500                              990           82,50                         1560   130                             2190        182,50        
2500 en hoger                      1200 100                             1980         165                   2400        200                

 
 
Mocht u nog vragen hebben over de ouderbijdrage dan kunt u die stellen aan de schoolleider 
Marcel Pennings, 013-5431963 of m.pennings@tiliander.nl 
 
Het rekeningnummer waarop u de ouderschenking kunt overmaken is: 
NL98 INGB 0007 1760 62 t.n.v. Stichting vrienden van Pallas Tilburg. 
 
 
 

 

 

 

 

Wij willen u hartelijk danken voor uw schenking. 

Dit maakt ons onderwijs mogelijk! 
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