
Vrijwillige ouderbijdrage HB onderwijs Dokkum en Surhuisterveen 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Voor wie ons nog niet kent: wij zijn stichting Vrienden van HB onderwijs Dokkum 
(VHBOD). Deze stichting is in 2011 opgericht om het voltijds HB-onderwijs te 
ondersteunen binnen Roobol, daar de overheid nog geen subsidie beschikbaar stelt voor 
dit type onderwijs. 
Stichting VHBOD zet zich dan ook in voor de ontwikkeling en het behoud van het voltijds 
HB-onderwijs binnen Roobol.  Dit streven wij na door mee te denken op beleidsniveau, te 
communiceren met ouders, werven van sponsoren en door middel van financiële 
ondersteuning. 

Financiële steun is nodig om de extra kosten te dragen die dit onderwijs met zich mee 
brengt. Enkele voorbeelden van kostenposten : extra lesmateriaal, gebruik van 
vakdocenten (engels, muziek), excursies  en het waarborgen van de kleinere klassen. 
Het streven van de stichting is om de financiële steun aan Roobol zoveel mogelijk vanuit 
sponsoring te kunnen halen. Op dit moment is echter elke bijdrage nog meer dan welkom!

Als stichting vragen wij u om een vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar te storten op onze 
rekening. 
Als we van elk gezin binnen de HB groepen een gemiddelde bijdrage van 100 euro 
zouden ontvangen, dan kunnen we al een deel van alle extra kosten betalen. 
Maar schroom niet om een lagere bijdrage te kiezen: ook eenmalig 75 euro, tweemaal 25 
euro, of bijvoorbeeld 10 maanden x 5 euro overschrijving is al geweldig. 
Alle kleine beetjes helpen!

U kunt uw bijdrage voor schooljaar 2019/2020 overmaken op: 
NL87 RABO 0161 4312 24 tnv Stichting Vrienden HB onderwijs Dokkum. 
Graag onder vermelding van locatie Dokkum of locatie Surhuisterveen. 
 
NB.de Stichting heeft de ANBI status zodat giften en bijdragen van ouders en derden kunnen worden 
afgetrokken bij de belastingaangifte.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op: vriendenvanleonardodokkum@gmail.com
Of spreek ons op het schoolplein gerust even aan!

Marian Korving 
Betty Nutma (penningmeester)
Frouckje Grijpstra (secretaris)
Lukas Kruithof 
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