OUDERRAAD
September 2017
Beste ouders,
De Ouderraad is elk jaar druk met het organiseren van allerlei leuke extra’s voor de leerlingen.
Daar gaat veel tijd in zitten en dat doen we met alle liefde en plezier.
Naast die leuke activiteiten kost het ook erg veel tijd en moeite om alle ouderbijdragen te innen
en te verwerken. Dat is een erg grote klus en daarom hebben we - in overleg met de
schooldirectie - besloten om vanaf dit schooljaar de inning uit te besteden aan ClubCollect, een
organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van (sport)vereniging-contributies en
ouderbijdragen. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.
Dit samenwerkingsverband levert zowel u als de penningmeester voordelen op. Het voordeel
voor u is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden, en de
mogelijkheid om gespreid te betalen.
Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de ouderbijdrage-inningen over.
ClubCollect zal via SMS en e-mail (of in laatste instantie per brief) contact opnemen met de
ouders. Zorg er daarom voor dat in de schooladministratie de juiste gegevens bekend zijn,
wijzigingen kunt u doorgeven via administratie@rietveldschool.nl.
De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op
uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en kunt u uw factuur inzien, downloaden en
betalen. Hier kunt u kiezen of u wilt betalen via iDEAL of automatische incasso. Ook kunt u
beslissen om de ouderbijdrage in één keer te betalen of in 3 termijnen. Gespreid betalen kan
alleen via automatische incasso, en daarvoor wordt 0,50 per termijn in rekening gebracht.
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer) zal
hiervoor door de schooladministratie worden verstrekt aan ClubCollect en zal alleen zichtbaar zijn
voor de penningmeester van de Ouderraad, voor ClubCollect en u als ouder.

Deze gegevensoverdracht en -verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U kunt erop vertrouwen dat uw
gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan het innen van de
ouderbijdrage worden gebruikt, en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële
doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u
vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.
Kosten
De kosten voor deze dienstverlening bedragen 1 euro ex BTW per leerling. Gelukkig hebben we
de afgelopen jaren steeds een klein financieel overschot gehad waardoor er nu geen verhoging
van de ouderbijdrage nodig is. De bedoeling is dan ook dat deze 86,- per leerling blijft, maar
formeel zal dit moeten worden goedgekeurd in de jaarvergadering op 30 oktober a.s.
In de eerste week van november kunt u dan het betaalverzoek van ClubCollect verwachten.
Wanneer u vragen hebt naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met de
penningmeester; sandra.vanrhijn@hotmail.com.
Voor meer informatie over ClubCollect kunt u terecht op www.clubcollect.com.
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