
Veel gestelde vragen en antwoorden ouderschenking VVS De Kempen 
 
Waarom is er een mogelijkheid tot ouderschenking? 
De subsidie die de school jaarlijks van de overheid ontvangt is voor het vrijeschoolonderwijs niet toereikend. 
Aan vrijeschoolonderwijs hangt een prijskaartje dat beduidend hoger is dan bij andere onderwijsvormen. Denk 
hierbij aan natuurlijke materialen, toneel, euritmie, muziek, kooklessen, vieringen, handwerken en 
antroposofische scholing.  
 
Waaraan kan de ouderschenking worden besteed? 
Het vrijeschoolonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leerkrachten, de leermiddelen, het 
meubilair, de inrichting en het schoolgebouw. Naast alle inspanningen die leerkrachten en ouders 
leveren, is er ook extra geld nodig waardoor de school daadwerkelijk een vrijeschool kan zijn. In het afgelopen 
schooljaar is de ouderschenking onder meer besteed aan: het scholen en bijscholen van leerkrachten in 
'antroposofisch opvoeden en lesgeven'; jaarfeesten en vieringen en natuurlijke materialen in de klaslokalen en 
in de lessen. Over de besteding van de ouderschenking wordt ook verslag gedaan. Dat is te vinden op de 
website van de stichting via de link: https://www.vvsdekempen.nl/schenken 
 
Wat zijn de bedragen waaraan ik kan denken voor de ouderschenking? 
Ouderschenkingen zijn vrijwillig en mede gebaseerd op solidariteit. Niet iedere ouder kan hetzelfde bedrag 
betalen. Sommige ouders betalen minder en anderen zijn bereid en in staat meer te betalen. Op basis van 
ouderschenkingen in het verleden doen we in onderstaand overzicht een suggestie die houvast kan bieden bij 
het bepalen van de schenking die ouders willen doen.  
 

Schenking per maand 
(per jaar) 

1 kind 2 kinderen 3 of meer kinderen 

Beneden gemiddeld 12,50 euro (150 per jaar) 20 euro (240 per jaar) 25 euro (300 per jaar) 
Gemiddeld 25,00 euro (300 per jaar) 50 euro (600 per jaar) 70 euro (840 per jaar) 
Bovengemiddeld 50,00 euro (600 per jaar) 95 euro (1140 per jaar) 130 euro (1560 per jaar) 

Kan ik tussentijds de hoogte wijzigen? 
Ja, je kunt per schooljaar kiezen wat je wilt schenken. Dit geef je dan zelf door aan administratiekantoor Kubus. 
Zodra je kind in groep 8 komt nemen zij contact met je op. En als er een nieuw kind uit je gezin op school komt 
ontvang je een formulier met de vraag het bedrag aan te passen.  
 
Wie is administratiekantoor Kubus? 
Kubus verzorgt al vele jaren de administratie van ouderschenkingen aan stichtingen met dezelfde doelstelling 
als Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen (steun bieden aan het vrije schoolonderwijs), zij weten 
dus precies hoe werkt. Vandaar dat wij de keuze hebben gemaakt om de administratie door Kubus te laten 
verwerken. 
 
Wat is de rol van Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen? 
De Stichting VVS De Kempen is een onafhankelijke stichting die sinds 1984 zorgt voor de organisatie en inning 
van de ouderschenkingen waarmee het vrijeschoolonderwijs financieel ondersteund wordt. De Vrije 
Basisschool De Regenboog krijgt jaarlijks een subsidie van de stichting. 
 
Wat zijn de (fiscale) voordelen van ANBI status van de stichting? 
Stichting VVS De Kempen is een ANBI. Dat houdt in dat de schenking die je doet aan de stichting aftrekbaar is 
voor de Inkomstenbelasting. De Belastingdienst onderscheidt twee soorten giften, de gewone gift en de 
periodieke gift. Als je niks regelt is de ouderschenking een gewone gift en is je schenking beperkt aftrekbaar. 
Als je een schenkovereenkomst (officieel: “periodieke gift in geld”) sluit met de stichting is je schenking 
volledig aftrekbaar. Een schenking van € 300,- kost je dan € 189,- (belastingtarief 2022).  
Als je kiest voor de periodieke gift vraag je de schenkovereenkomst op bij Kubus. Daarna vul je het in. 
Een uitgebreide toelichting staat in de presentatie op https://www.vvsdekempen.nl/anbi-voordelen.  
Let op: als je kiest voor de periodieke gift moet je dus twee formulieren invullen, het toezeggingsformulier 
ouderschenking en de schenkovereenkomst. 


