Informatie overblijfvereniging Knabbel & Babbel
Over Knabbel & Babbel
Overblijfvereniging Knabbel & Babbel is opgericht op 29 oktober 1979 en biedt al meer dan 30 jaar kinderen de
mogelijkheid om zorgeloos en in hun vertrouwde schoolomgeving te lunchen. De kinderen kunnen hun zelf
meegebrachte broodjes en drinken nuttigen onder toezicht van betrokken mensen, meestal ouders van de
kinderen zelf. Nadat gezamenlijk de lunch is genuttigd, kunnen de kinderen onder toezicht gaan spelen.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dat binnen of buiten – op het schoolplein – zijn. De overblijf vindt
altijd plaats in het schoolgebouw waar uw kind zelf op school zit.
Knabbel en Babbel is een vereniging. Dat betekent dat indien u uw kind laat overblijven, u zich automatisch ook
opgeeft als lid van deze vereniging. Dat geeft u de gelegenheid om mee te praten over alles wat de vereniging
voor uw kind kan doen tijdens het overblijven. Een keer per jaar vindt er een Algemene Leden Vergadering
plaats. U kunt deelnemen aan deze vergadering en meepraten.
Knabbel en Babbel verzorgt de overblijf voor uw kind in goed en intensief overleg met de school. Tijdens de
overblijf zijn de leerkrachten niet aanwezig, maar bevinden zich over het algemeen wel in de school. Op de
school is een coördinator aanwezig die ervoor zorgt dat alles goed en soepel verloopt. De coördinator is ook uw
contactpersoon voor alles wat u wilt bespreken over de praktische gang van zaken tijdens de overblijf, de
persoon bij wie u uw kind kunt aan- en afmelden en bij wie u terecht kunt in geval van calamiteiten.
De coördinatoren kunnen alleen de zorg voor uw kind goed regelen als u hen tijdig inlicht over bepaalde zaken.
Indien u uw kind incidenteel wilt laten overblijven of als uw kind niet naar de overblijf kan komen, bijvoorbeeld
als uw kind ziek is, dan dient u dit aan hen telefonisch door te geven tussen 8:00 en 9:00 uur. De
telefoonnummers staan onderaan deze brief vermeld.
Het opgeven van uw kind voor de overblijf kunt u doen via het bijgevoegde inschrijfformulier. Het formulier kunt
u inleveren bij de coördinator of bij de directie van de school. Wijzigingen kunt u doorgeven aan uw coördinator.
Opzeggen kunt u schriftelijk doen. Voor het opzeggen hanteert Knabbel en Babbel een termijn van 2 maanden.
De leid(st)ers controleren elke dag of uw kind aanwezig is bij de overblijf. Als hij of zij er niet is, dan zal met u
contact worden opgenomen. De school geeft niet door als uw kind ziek is of niet aanwezig is. Daarvoor vragen
wij u ook Knabbel en Babbel zelf te informeren. Wij willen dat u bereikbaar bent om u te bellen als er iets aan de
hand is of om te kunnen controleren of uw kind met reden niet aanwezig is op de overblijf. Geeft u daarom
direct aan ons door als er een wijziging is uw contactgegevens.
Mocht u een klacht hebben over de overblijfvereniging, wendt u zich dan tot de coördinator van uw school. Mocht
dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u ook contact opnemen met het bestuur van Knabbel en Babbel.
School
Coördinator overblijf
Telefoon
Johannesschool
Mechelina van der Smit
015-3696235
Bestuursleden
Marieke Bloemendaal
Pablo Post
Linda Bross

Functie
Secretaris/voorzitter
Penningmeester
Lid

Telefoon
015-3699454/ 06-38188243
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De mogelijkheden van overblijven en de kosten hiervan
U kunt uw kind vast laten overblijven of incidenteel. In beide gevallen zult u eerst uw kind via het
inschrijfformulier moeten aanmelden. Met het inschrijfformulier kunt u aangeven op welke dagen uw kind vast
kan overblijven. Incidentele overblijf kunt u aangeven bij uw coördinator.
Overblijf op vaste dagen
Indien u uw kind(eren) op een vaste dag(en) wilt laten overblijven kunt u dat aangeven via het inschrijfformulier. De
volgende 2-maandelijkse tarieven zijn per 01-11-2013 van toepassing.
Kolom1
1e kind
2e kind
3e kind
4e kind

1 dag
€ 11,50
€ 10,00
€ 9,00
€ 8,00

2 dagen
€ 23,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 16,00

3 dagen
€ 34,50
€ 30,00
€ 27,00
€ 24,00

4 dagen
€ 46,00
€ 40,00
€ 36,00
€ 32,00

U kunt uw betaling gemakkelijk laten regelen via Knabbel en Babbel middels het laten incasseren van het
verschuldigde bedrag. Het overblijfgeld wordt per twee maanden van uw rekening afgeschreven. Er wordt op
jaarbasis in 5 periodes (2-maandelijks) overblijfgeld betaald. De periodes zijn september/oktober,
november/december, januari/februari, maart/april en mei/juni. Het streven is om de afschrijving zoveel mogelijk aan
het einde van de eerste maand van een periode te laten plaats vinden.
Indien u niet voor betalen via incassomogelijkheid kiest, ontvangt u een nota. Bij het betalen van de contributie per
nota wordt een toeslag in rekening gebracht van € 2,50 per nota.
Bij ziekte, schoolreisje e.d. loopt de contributie door. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een langdurig ziek kind of
het plotseling vervallen van de noodzaak tot overblijven kunt u contact opnemen met de coördinator.
Incidentele overblijf
Indien u uw kind incidenteel wilt laten overblijven, dan betaalt u per keer. U kunt dat doen door contant te betalen
bij de leidster of door gebruik te maken van een knipkaart.
Knipkaart
Maakt u regelmatig gebruik van de mogelijkheid om uw kind(eren) incidenteel te laten overblijven dan kunt u een
knipkaart aanschaffen. Deze kaart kost € 16,- en geeft recht op 8 keer overblijven.
Incidenteel overblijven
U wilt uw kind(eren) af en toe laten overblijven. In dat geval betaalt u € 3,- per kind per dag. Dit kan via het kind
rechtstreeks aan de leidster betaald worden. Ook als uw kind(eren) al op vaste dagen overblijven en u wilt ze in een
periode een keer extra laten overblijven geldt deze regeling.
Geef dit wel door aan de coördinator, zodat zij weet dat uw kind die dag komt overblijven.
Wij vragen uw begrip en medewerking voor het onderstaande
- Geef de kinderen geen snoep mee
- Wijzigingen in de vaste overblijfdagen dienen van tevoren te worden doorgegeven aan de coördinatoren
- Telefoonwijzigingen direct doorgeven. Dit in verband met uw bereikbaarheid bij calamiteiten.
Voor vragen/opmerkingen kunt u de vereniging ook benaderen via de e-mail: tso.knb@gmail.com
Meer informatie over onze vereniging kunt u vinden op de website van uw school onder het tabje overblijf.
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Inschrijfformulier
Ondergetekende:………………………………………………………………………………………………………………
wil zijn / haar hieronder genoemde kind(eren) laten overblijven en geeft zich op als lid van de
vereniging Knabbel en Babbel.
maandag / dinsdag / donderdag / vrijdag / incidenteel *)
achternaam

roepnaam

geb. datum

school

groep

……………………
……………………
……………………
……………………

…./…../………
…./…../………
…./…../………
…./…../.…....

…......……………..
……………......…..
……………......…..
……………......…..

....…….
…....….
....…….
....…….

1. ……………...……...
2. ………………...…...
3. …………………......
4. …………………......

Verzorger 1

:…………………...................................................…………………..

Verzorger 2

:..………................................................................………………

Straat + huisnummer

:………………......……........………………..postcode:…….....…………

E-mailadres

:………………….............................................………………………….

Tel. thuis/ mobiel

:…....……………………………...

Verzorger 1

:……...…………………………….

Verzorger 2

:…........………………………….

Huisarts

:………………………………………

Tandarts

:………………………………………

Bijzonderheden :……………………….........................................................................................
medicijngebruik, allergieën e.d.

:………………………………………................................................

Ik geef toestemming voor het maken van foto’s van mijn kind/kinderen. Indien u toch wilt dat er een foto moet worden
verwijdert na plaatsing dan kunt u uw verzoek mailen naar tso.knb@gmail.com
Na ondertekening
Datum ondertekening

:……………………..

Handtekening:………………………………………

*Door ondertekening gaat u akkoord met de privacyverklaring die als bijlage is bijgevoegd.
Dit formulier kunt u inleveren bij de overblijf coördinatoren van uw school.
*) doorhalen wat niet van toepassing is
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Doorlopende machtiging - SEPA*
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Knabbel & Babbel om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en u geeft toestemming om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Knabbel&Babbel.
Het bedrag dat van uw rekening zal worden afgeschreven, is overeenkomstig de bepalingen van de contributie van
Knabbel & Babbel.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Het verschuldigde overblijfgeld wordt per twee maanden van uw rekening afgeschreven. Er wordt op jaarbasis in 5
periodes (2-maandelijks) overblijfgeld betaald. De periodes zijn september/oktober, november/december,
januari/februari, maart/april en mei/juni. Het streven is om de afschrijving zoveel mogelijk aan het einde van de
eerste maand van een periode te laten plaats vinden.
Indien er wijzigingen en/of opzeggingen dienen plaats te vinden, gelieve gebruik te maken van de daarvoor
bestemde formulieren: wijzigingsformulier & opzeggingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij één van de
coördinatoren van de overblijf. Het intrekken van een machtiging kunt u schriftelijk of per mail aan ons kenbaar
maken.

Naam Kind:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam + voorletters rekeninghouder:......................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................
Postcode + woonplaats:..........................................................................................................................
IBAN nummer**: [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__] [__]

Plaats en datum ondertekening:…………………….......................................................................................

Handtekening:………………………………………………………………………………….

De machtiging kunt afgeven aan een van de coördinator of scannen en mailen (middels fotokopie met de
smartphone) aan tso.knb@gmail.com.
*) Single Euro Payments Area (SEPA)
**) Als gevolg van SEPA dient u hier uw volledige IBAN en BIC nummer weer te geven. Alleen uw rekeningnummer is niet meer voldoende. Bij uw bank kunt u
deze gegevens opvragen.
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Privacyverklaring
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel, gevestigd aan Oude Leedeweg 29, Pijnacker, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel, Oude Leedeweg 29, Pijnacker 015-3699454
Persoonsgegevens die wij verwerken
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u/uw kind gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam / geslacht / geboortedatum / adresgegevens / telefoonnummer / e-mailadres /IBAN-nummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens na uitschrijving niet langer dan 1
jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Overblijfvereniging Knabbel en Babbel en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
tso.knb@gmail.com.
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Overblijfvereniging Knabbel en Babbel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via tso.knb@gmail.com.
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