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Reglement Ouderbijdrage DSV 

 
Algemene bepalingen 
 

1. De Delftsche Schoolvereeniging (DSV) vraagt de ouder(s)/verzorger(s) van haar 
leerlingen elk schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. 

2. Het schooljaar waarvoor de ouderbijdrage wordt gevraagd, loopt van 1 augustus tot 
en met 31 juli van het jaar daar op volgend.  

3. Voor de leerling die niet een volledig schooljaar is ingeschreven, vraagt de DSV een 
ouderbijdrage naar evenredigheid, gebaseerd op het aantal volle maanden van 
inschrijving. 

4. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op voorstel van het bestuur van de DSV 
vastgesteld door de ledenvergadering van de DSV. 

5. De vastgestelde ouderbijdrage wordt elk schooljaar aangepast op basis van de 

consumenten prijs index. 
6. De wijze waarop de ouderbijdrage wordt besteed, wordt op voorstel van het 

bestuur van de DSV vastgesteld door de ledenvergadering van de DSV. Het voorstel 
van het bestuur behoeft de instemming van de oudervertegenwoordiging in de 
Medezeggenschapsraad van de DSV. 

7. De schoolgids van de DSV bevat informatie over de ouderbijdrage en de wijze 
waarop de ouderbijdrage wordt besteed. 

 
Hoogte van de ouderbijdrage 
 

1. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het gezamenlijk inkomen van de 
ouder(s)/verzorger(s) en de groep waarin de leerling is ingedeeld. 

2. Het gezamenlijk inkomen is de som van alle inkomsten van de 
ouder(s)/verzorger(s) die vallen in box 1, 2, en 3 van de belastingdienst. De 
belastingdienst vat deze inkomsten samen als alle inkomsten uit werk en woning, 
uit aanmerkelijk belang en uit sparen en beleggen. Het kalenderjaar voorafgaand 

aan het schooljaar waarvoor de ouderbijdrage wordt gevraagd, geldt als peiljaar. 
3. Onder ouder(s)/verzorger(s) wordt verstaan: de persoon of personen die het gezag 

uitoefenen over de leerling. Indien tussen de ouder(s)/verzorger(s) een 

alimentatieregeling ten behoeve van de leerling van toepassing is, wordt in het 
kader van dit reglement alleen de ouder(s)/verzorger(s) die alimentatie ontvangt 
als ouder(s)/verzorger(s) beschouwd. 

4. Voor het schooljaar 2022/2023 zijn de volgende inkomenscategorieën van 
toepassing. De ouderbijdrage is onveranderd t.o.v. het schooljaar 2021/2022, 
e.e.a. zoals vastgesteld tijdens de ALV van juni 2022. 

 

          
 
 
5. Indien er meerdere kinderen van dezelfde ouder(s)/verzorger(s) gelijktijdig als 

leerling van de DSV staan ingeschreven, vraagt de DSV voor het tweede kind 85% 
van de toepasselijke ouderbijdrage en voor elk volgende kind 65% van de 
toepasselijke ouderbijdrage.  

 
 
 
 
 



6. Indien er naar de mening van de ouder(s)/verzorger(s) van een leerling sprake is 
van dringende redenen die het geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken om de 
toepasselijke ouderbijdrage te betalen, kunnen de ouder(s)/verzorger(s) bij de 
penningmeester van de DSV schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen voor een 
afwijkende regeling. 

 
Inning van de ouderbijdrage 

 
7. De DSV heeft de inning van de ouderbijdrage uitbesteed aan Van Oosten 

Consultancy, Hendrik Marsmanlaan 35, 2624 TJ Delft,  

mobiel: 06-30867545, email adres: keessr@vanoosten.nl.Voorafgaand aan de 

inning wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen gevraagd een 
inkomensverklaring in te vullen. Ouder(s)/verzorger(s) die de inkomensverklaring 
niet invullen, worden automatisch in de hoogste inkomenscategorie ingeschaald. 

8. De inning van de ouderbijdrage vindt plaats in twee gelijke termijnen. De eerste 

termijn zal in november 2022 in rekening worden gebracht. De tweede termijn zal 

in februari 2023 worden uit gefactureerd. 

9. De ouderbijdrage dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden 

overgemaakt naar NL94 INGB 0000129860 t.n.v. de penningmeester van de DSV. 

Indien de DSV is gemachtigd zal ouderbijdrage worden geïncasseerd. 

 

Slotbepalingen 
 

10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
11. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de DSV en treedt in werking met 

ingang van 1 november 2021. 
 

 
 

  


