
Door deze erkenning wordt het 
door ouder(s)/verzorger(s) over
gemaakte bedrag een gift in 
fiscale zin. Op de website van 
de belastingdienst vindt u veel 
informatie over de wijze van 
schenken en kunt u berekenen 
wat uw eigen voordeel is. 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
VERSUS OUDERSCHENKING
De jaarlijkse ouderschenking 
is iets anders dan de vrijwillige 
ouderbijdrage die iedere school 
ook vraagt. Het Bernard Lievegoed 
College vraagt naast de vrijwillige 
ouderschenking ook een vrijwillige 
ouderbijdrage. Deze bijdrage is 
bijvoorbeeld bedoeld voor het huren 
van een kluisje of het aanschaffen 
van een Planda (agenda). Meer 
info vindt u onder het kopje 
ouderbijdrage in onze schoolgids. 
De schoolgids is te vinden op onze 
website. 

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie verwijzen 
we u naar de website van de VVL, 
www.vrijeschoollimburg.nl.
Hier vindt u tevens de belasting
formulieren, schenkingsverklaring 
en verdere toelichting. 

Mocht u nog vragen hebben of 
meer informatie willen, kunt u ook 
contact opnemen met de contact
persoon binnen het Bernard 
Lievegoed College: Lizzie van Laar, 
l.vanlaar@stichtinglvo.nl 

WIJZE VAN INNEN
De ouderschenking verloopt via 
de Stichting Vrienden van Vrije
school onderwijs Limburg (VVL). 
Deze stichting bewaakt het karakter 
van het Bernard Lievegoed College 
en beheert de geschonken gelden. 
We vragen aan alle ouders/
verzorgers om jaarlijks vóór het 
begin van het nieuwe schooljaar 
een schenking te doen.

bernardlievegoedcollege.nl

Jaarlijkse 
ouderschenking



DE HOOGTE VAN DE 
OUDERSCHENKING 
De extra kosten die verbonden zijn 
aan het vrijeschoolonderwijs, zijn 
per leerling gemiddeld 450 euro 
per jaar. Het uitgangspunt van het 
Bernard Lievegoed College is dat 
de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen. Vandaar dat we de 
hoogte van de jaarlijkse schenking 
baseren op draagkracht. 

Dankzij de schenkingen is het 
mogelijk om de accenten te leggen 
die passen bij het vrijeschool
karakter van het Bernard Lievegoed 
College. De ouderschenkingen 
zijn dan ook bedoeld voor het 
verstevigen van ons onderwijs en 
besteden we onder meer aan:
•  ongesubsidieerde kunstvakken en 

materialen;
• kleine groepen bij de kunstvakken;
•  intensieve leerlingenzorg en 

begeleiding;
•  coaching en opleiding van 

docenten, gericht op het 
vrijeschoolonderwijs. 

Klik op de QRcode voor meer 
informatie over waarom deze 
schenkingen onmisbaar zijn voor 
ons onderwijs! 

UW GIFT IS AFTREKBAAR VOOR 
DE INKOMSTENBELASTING 
Bij 5 jaar schenken zelfs volledig

De Stichting Vrienden van 
Vrijeschool onderwijs is een ANBI 
stichting en maakt het schenken 
(van een gift) aan vrijeschool 
Bernard Lievegoed College 
financieel mogelijk. Deze financiële 
schenking is fiscaal aftrekbaar. 
Dit levert een financieel voordeel 
op voor ouder(s)/verzorger(s). 
Voor meer achtergrondinformatie 
kunt u de mission statement van de 
ANBI stichting raadplegen.

Wanneer u een financiële 
schenking doet, ontstaat er voor 
u een fiscaal voordeel. De grootte 
van uw voor deel is afhankelijk 
van uw persoonlijke situatie. U 
kunt eenmalig schenken of kiezen 
voor een periodieke, ‘meerjaren’ 
schenking. In het geval van een 
‘meerjaren’ toezegging is uw 
fiscale voordeel groter. De betaling 
van de schenking loopt via de 
Stichting Vrienden van Vrijeschool
onderwijs. Deze stichting is door 
de Belastingdienst erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 

tot € 10.000  € 7 € 21 € 84
€ 10.000 – 20.000 € 10 € 30 € 120
€ 20.000 –  30.000 € 20 € 60 € 240
€ 30.000 –  40.000 € 30 € 90 € 360
€ 40.000 –  50.000 € 40 € 120 € 480
€ 50.000 –  60.000 € 50 € 150 € 600
€ 60.000 –  70.000 € 60 € 180 € 720
€ 70.000 –  80.000 € 70 € 210 € 840
€ 80.000 –  90.000 € 80 € 240 € 960
€ 90.000 –  100.000 € 90 € 270 € 1.080
meer dan –  100.000 € 125 € 375 € 1.500

Op het Bernard Lievegoed College geven we 
het onderwijs op een andere manier vorm. 
De school is dan ook dankbaar jaarlijks de 
giften van ouder(s)/verzorger(s), die de 
Stichting Vrienden van Vrijeschool onderwijs 
Limburg (VVL) beheert, te mogen ontvangen. 
Deze schenkingen zijn noodzakelijk om een 
vrijeschools onderwijs programma te kunnen 
verzorgen aangezien de bekostiging van de 
overheid daarvoor ontoereikend is.

hoogte schenking in relatie tot inkomensschaal
Richtlijn voor de vrijwillige ouderschenkingen Bernard Lievegoed College

dan vragen wij een schenkingsbedrag 
per kind als u betaalt 

is uw fiscaaljaarinkomen van 
beide ouders en/of verzorgers

per maand per kwartaal per jaar


