
Lidgeld vzw de TintelTuin 2010-2011

Netto inkomenNetto inkomen Te betalen lidgeld per maand gedurende 10 maanden 
(september tot en met juni)

Te betalen lidgeld per maand gedurende 10 maanden 
(september tot en met juni)

Te betalen lidgeld per maand gedurende 10 maanden 
(september tot en met juni)

Te betalen lidgeld per maand gedurende 10 maanden 
(september tot en met juni)

Bodembedrag Plafondbedrag 1e kind 2e kind 3e kind 4e kind en 
volgende

Bodembedrag Plafondbedrag

-15% -25% -40%

Sociaal tarief + inkomsten onder € 1.000Sociaal tarief + inkomsten onder € 1.000 €" 6,00 €" 5,00 €" 4,50 €" 3,50

€" 1.000 €" 1.500 €" 10,00 €" 8,50 €" 7,50 €" 6,00

€" 1.500 €" 2.000 €" 15,00 €" 13,00 €" 11,00 €" 9,00

€" 2.000 €" 3.000 €" 20,00 €" 17,00 €" 15,00 €" 12,00

€" 3.000 €" 4.000 €" 30,00 €" 25,50 €" 22,50 €" 18,00

€" 4.000 - €" 40,00 €" 34,00 €" 30,00 €" 24,00

De leden van de vzw de TintelTuin betalen jaarlijks lidgeld, ook wel bijdrage genoemd. Dit lidgeld is bedoeld 
om een degelijke freinetwerking mogelijk te maken. Bij wijze van voorbeeld worden hieronder enkele punten 
opgesomd waarvoor dit lidgeld al dan niet kan aangewend worden. 

Worden betaald van de bijdrage
• Alle freinetgebonden activiteiten die op klas- of schoolniveau georganiseerd worden.
• Op de laatste algemene vergadering van vorig schooljaar werd evenwel beslist om vanaf dit schooljaar 

ook het zwemgeld en de kostprijs van de bus hiervoor uit de bijdrage te betalen.  
• Tevens werd op dezelfde algemene vergadering ook beslist dat de eventuele verdeling van melk aan de 

kinderen tijdens de (middag)pauze uit de ouderbijdrage kan betaald worden, mits er voorafgaand een 
duidelijk doorgesproken en evenwichtig project wordt voorgesteld.

Worden niet betaald van de bijdrage
• Alle kosten die door het GO-budget moeten voorzien worden zoals bijvoorbeeld schoolbenodigheden, 

schriften, leerboeken, turnen, meubilair, enz.
• Uitgaven voor niet-freinet gebonden activiteiten of uitgaven voor de algemene werking van de school 

(administratie, secretariaat, enz.)
• Alle kosten van voor- en naschoolse opvang
• Maaltijden of tussendoortjes
• De kosten voor het kamp

Berekening lidgeld
Net als vorig schooljaar, opteren we voor een systeem dat steunt op een solidariteitsprincipe waarbij de 
hoogte van de bijdrage afhangt van het netto inkomen van de ouder(s) en van het aantal kinderen uit een 
gezin die op de TintelTuin school lopen. Voor ouders die het financieel erg moeilijk hebben is er een sociaal 
tarief voorzien.  

In de onderstaande tabel zoekt u welke inkomensschaal bij u past. Tel daarvoor alle netto inkomsten van het 
gezin samen: zowel netto inkomsten uit arbeid als vervangingsinkomens, inkomsten uit huur of andere 
voordelen, aan u betaalde onderhoudsuitkeringen enz. en zoek de passende rij. In deze rij vindt u 
vervolgens het maandbedrag voor elk kind dat u heeft ingeschreven.  Het lidgeld is verschuldigd voor 10 
maanden (voor juli en augustus hoeft  u niet te betalen).



Hieronder wordt nog wat extra toelichting gegeven over de berekening van de bijdrage en enkele praktische 
modaliteiten.

1. Het lidgeld is verschuldigd per kind, en niet per ouder. Voor elk kind moet minstens het bedrag betaald 
worden dat op zijn of haar situatie van toepassing is:

• Voor kinderen waarvan beide ouders lid zijn van de vzw, betalen de ouders elk de helft van de 
bijdrage, vermeld in de tabel.

• Voor kinderen waarvan slechts één ouder lid is van de vzw, betaalt deze ouder de volledige bijdrage 
zoals vermeld in de tabel. 

2. Het jaarlijks lidgeld is maandelijks en voor 10 maanden verschuldigd van september tot en met juni.
3. Het lidgeld wordt betaald in één keer of per maandelijkse betaling, naar keuze.
4. Onder gezinsinkomen verstaan we: alle netto maandelijkse beroepsinkomsten + kinderbijslag + 

bijkomende netto inkomsten (substantiële roerende of onroerende inkomsten of extra legale voordelen).
5. Het sociaal tarief  van € 6/maand (1e kind) komt neer op € 60/jaar wat overeenstemt met de maximum 

factuur voor een kind in het lager onderwijs. Het sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient jaarlijks 
aangevraagd en verantwoord te worden.  Als u denkt voor dat tarief in aanmerking te komen, neemt u 
zo snel mogelijk met ons contact op. Nadien volgt een gesprekje en een evaluatie van de aanvraag 
door de werkgroep financiën. Let wel: een sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient gestaafd te 
worden met officiële documenten. De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd en verantwoord te worden. 

6. We geven de ouders de vrijheid om zich correct in te schalen en dus te bepalen welke bijdrage ze 
verschuldigd zijn. Er worden, behalve voor de aanvraag sociaal tarief, geen verantwoordingsstukken 
gevraagd.

7. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instappen, wordt er pas een bijdrage betaald vanaf de 
maand van hun aanwezigheid op school.

8. De bijdrage stopt op het einde van de maand waarin een kind de school verlaat.
9. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks in de periode mei/juni door de vzw de TintelTuin 

geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de index en/of de behoeften van de vzw. Deze beslissing 
wordt door de leden van de vzw tijdens een algemene vergadering genomen. 

Betaling
Het lidgeld kunt u storten of overschrijven op rekeningnummer 104-3437041-87 van vzw De TintelTuin, met 
als mededeling “lidgeld 2010/2011 – naam en voornaam kind(eren)”.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kan u terecht op het volgende email adres: 
financien@tinteltuin.be. 
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