Betreft: Contributieregeling Vereniging Groningse Schoolvereniging schooljaar 2021–2022.
(Contributieregeling vastgesteld door bestuur GSV op 02 juni 2021)

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Aan het lidmaatschap van de Vereniging Groningse Schoolvereniging is een contributieregeling
verbonden. Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie geïndexeerd. Voor de hoogte van de
indexering wordt rekening gehouden met de index voor salarissen in het Primair Onderwijs. Het
bestuur van de Vereniging GSV heeft besloten de hoogte van de indexering vast te stellen op 1,2% en
dat toe te passen op de hoogte van de contributie 2021-2022.
De schalen van het verzamelinkomen worden jaarlijks aangepast aan de CPI, Consumers Price Index.
Voor 2020 gaat het om een verhoging van de schalen met 0,65%. De MR heeft ingestemd met dit
voorstel. Bovenstaande aanpassingen zijn vastgesteld door de leden tijdens de ALV van 23 juni 2021.
Voor de bepaling van de contributie geldt het draagkrachtprincipe. Als indicatie voor deze
draagkracht hanteren wij de definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting van beide
ouders/verzorgers over het voorgaande jaar 2020. Ontvangt u geen aanslag voor de
inkomstenbelasting dan geldt het belastbaar inkomen over het afgelopen jaar, dat voor de
berekening van de loonbelasting in aanmerking is genomen. Het belastbaar inkomen is niet in alle
gevallen doorslaggevend. Indien dat inkomen geen juiste weergave is van uw draagkracht, kunnen
andere criteria worden gehanteerd. Iedereen wordt ingedeeld in de hoogste contributieklasse.
Indeling in een lagere klasse is mogelijk indien u voor 15 september 2021 aantoont, dat u daarvoor in
aanmerking komt. Indien het niet mogelijk is dit voor deze datum aan te tonen door middel van de
definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020, vragen wij u wel voor 15 september 2021 schriftelijk
een verzoek in te dienen. Op basis van de aanwezige gegevens, bijvoorbeeld de jaaropgaven over het
jaar 2020, kan dan een voorlopige indeling in een lagere klasse plaatsvinden. Voor de definitieve
indeling dient de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020 wel zo spoedig mogelijk ter inzage te
worden verstrekt.
Verzoeken tot aanpassing kunnen worden gestuurd naar penningmeester@g-s-v.nl. Deze verzoeken
worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Overzicht contributie Tweetalige/HB-onderwijs 2021-2022
Klasse
Verzamelinkomen
1
2
3
4

Tot € 21.258
Vanaf € 21.258 tot € 32.989
Vanaf € 32.989 tot € 48.971
Vanaf € 48.971

Contributie
1e kind 2e kind e.v.(75%)
€ 701
€ 526
€ 878
€ 659
€ 1.053
€ 790
€ 1.266
€ 950

Inning
Bij alle leden geldt dat de betaling in 10 maandelijkse termijnen of in 1X per jaar kan worden voldaan.
De inning zal, bij betaling 1X per maand, plaatsvinden in de periode oktober 2021 t/m juli 2022. Bij de
ouders die 1X per jaar betalen zal de inning in oktober plaatsvinden.
In- of uitstromen
De berekening van de contributie voor gezinnen die gedurende het schooljaar instromen en/of de
school verlaten, geschiedt op maandbasis. Voor het schooljaar gaan we daarbij uit van de maanden
september (inclusief augustus) tot en met juni (10 schoolmaanden).
Administratie
De gehele administratie van de contributie wordt uitgevoerd door de administratie van de Vereniging
GSV en door het administratiekantoor, Onderwijsbureau Meppel (OBM), van de Stichting GSV. Hierbij
maakt OBM gebruik van het administratiesysteem van WIS-collect. Over de werkwijze van WIScollect wordt u in een aparte brief geïnformeerd. De controle over de inning van de contributie en de
vaststelling van de hoogte van de contributie berust bij het bestuur van de Vereniging Groningse
Schoolvereniging.
Meer informatie
U wordt over de precieze data van de inning geïnformeerd via de ouderportaal MijnSchool en
middels een vooraankondiging per brief via het administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel/WIScollect. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directie van de school.
Met vriendelijke groet,
Mevr. M.Sibon, voorzitter van de Vereniging Groningse Schoolvereniging.

