
 
 

KINDSPONSOROVEREENKOMST 

 

A. De stichting Vrienden van Leonardo Assen te Assen, hierna te noemen VvLA en 

 

B. Familie/de heer/mevrouw ___________________________, hierna te noemen kindsponsor, en ouder(s) 

van ___________________________ in groep ____, 

 

 

Stellen vast: 

1. VvLA ondersteunt voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen op de Leonardo afdeling van CKC de 

Kloostertuin; 

2. Voor zover de reguliere bekostiging voor dit onderwijs niet dekkend is, stelt VvLA zich ten doel de 

jaarlijkse tekorten aan te vullen; 

3. Kindsponsor steunt dit doel door het aangaan van deze sponsorovereenkomst. 

 

Komen overeen: 

1. Deze sponsorovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van ___ schooljaren, beginnende vanaf 

het schooljaar 2018 – 2019. Voor het schooljaar 2018 – 2019 is VvLA met sponsor overeengekomen een 

bijdrage van € 575. 

2. Jaarlijks (april) stelt VvLA, door het bestuur tijdens een bestuursvergadering, vast welk bedrag ten 

behoeve van de dekking van het hiervoor bedoelde financieringstekort voor het schooljaar volgend op dat 

waarin het bestuur het besluit neemt, door de sponsoren gezamenlijk dient te worden opgebracht. Het 

aandeel daarin dat alsdan ten laste van kindsponsor komt (de jaarlijkse bijdrage), zal VvLA schriftelijk 

aan kindsponsor mededelen en wel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 25 mei van het schooljaar 

voorafgaand aan het schooljaar waarvoor het bedrag  door het bestuur is vastgelegd. 

3. Kindsponsor dient de hiervoor genoemde jaarlijkse bijdrage uiterlijk 31 maart van het lopende schooljaar 

op de rekening van de Stichting Vrienden van Leonardo Assen te storten. Kindsponsor stemt hiertoe 

in met automatische incasso, zoals hieronder aangegeven. 

4. Het staat kindsponsor vrij om, naast de jaarlijkse bijdrage, aanvullende gelden te storten. Stichting 

Vrienden van Leonardo Assen heeft een ANBI-status (RSIN-nummer 8226 36 566) en kan onder 

bepaalde voorwaarden een aftrekpost voor de belasting betekenen (zie FAQ op VvLA.nl). 

5. Deze overeenkomst kan door kindsponsor worden opgezegd door middel van een schriftelijke 

mededeling ter attentie van het bestuur van VvLA, uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het nieuwe 

schooljaar. 

 

0 Ik kies er voor om jaarlijks het vastgestelde bedrag van € 575 te betalen   
 
0 Ik kies er voor om een groter bedrag te betalen, te weten € ______ (aankruisen wat van toepassing is).  
 

Ik machtig hierbij  

 
Stichting Vrienden van Leonardo Assen, Boomgaard 1, 9408 JA Assen, Incassant ID NL 26ZZZ502552070000 
 
tot automatische incasso van het sponsorbedrag van €  _____ 
 

IBAN-nummer  :__________________________ 

 

Ten name van  :__________________________ 

 

Adres   :__________________________ 

 

PC + Woonplaats  :__________________________ 

 

e-mail   :__________________________ 

 

Ik kies voor betaling: 

In 1 termijn per 31 oktober / In 3 termijnen op 30 september, 31 januari en 30 april / 

In 8 maandelijkse termijnen van 30 september t/m 30 april (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Plaats, datum: ______________________  Plaats, datum: _______________________ 

 

Naam Sponsor: _____________________  Namens VvLA: ___________________ 

 

Handtekening: ______________________  Handtekening: ________________________ 


