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Aan: ouders/verzorgers van kinderen die overblijven bij Stichting Tussen de Middag 
 
 
Maastricht, 5 februari 2021 
 
Betreft: Heropening basisscholen en restitutie van de overblijfgelden door Stichting Tussen de Middag  
 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Vanaf aanstaande maandag 8 februari zullen alle scholen van Stichting Tussen de Middag de deuren 
weer openen. Enerzijds is dit natuurlijk ontzettend goed nieuws voor iedereen, anderzijds brengt dit 
bericht weer nieuwe vraagstukken met zich mee.  
 
Een van deze vraagstukken is de wijze van restitutie van de overblijfgelden. We zijn daarom 
genoodzaakt om de wijze van restitutie hierop aan te passen: 
 
Alle ouders/verzorgers, waarvan het kind overblijft bij Stichting Tussen de Middag en waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een structureel overblijfabonnement, ontvangen over de niet afgenomen 
overblijfmomenten op 17 december 2020 en in de periode van 4 januari t/m 5 februari 2021 volledige 
restitutie van de overblijfgelden.  
 
Betaling via automatische incasso 

• Het 5e termijn (januari) is niet geïncasseerd. De restitutie van 17 december en van 1 t/m 5 
februari wordt verrekend op de automatische incasso van het 6e termijn (februari) overblijven.  

 
Betaling via eenmalige factuur 

• De restitutie van 17 december en van 4 januari t/m 5 februari zal worden overgeboekt naar het 
bij ons bekende rekeningnummer van u. Door de besluitvorming vanuit het kabinet is er 
vertraging ontstaan bij het verrekenen van de restitutie. We zullen de restitutie binnen 2 tot 4 
weken na dagtekening van deze brief in orde maken.  

 
Betaling maandelijks/per kwartaal 

• Ouders/verzorgers die maandelijks of per kwartaal het overblijven via factuur betalen 
ontvangen een aangepaste factuur voor het 4e (december) en het 6e termijn (februari) 
overblijven. Het 5e termijn (januari) wordt niet gefactureerd.  

 
Reeds ontvangen nieuwe inschrijvingen met als ingangsdatum 1 januari of 1 februari worden per 8 
februari verwerkt.  
 
Een ander vraagstuk is hoe iedere school de wettelijke verplichtingen, maatregelen en dringende 
adviezen in de praktijk gaat brengen. In overleg met de scholen zal de tussenschoolse opvang (TSO) 
vanaf maandag 8 februari in ieder geval weer plaatsvinden. Dit is maatwerk en daardoor zal de 
tussenschoolse opvang niet op iedere school precies hetzelfde zijn.   
 
Om de herstart zo soepel, veilig en prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij ons ‘TSO-beleid ten 
tijde van het coronavirus’ op een aantal punten gewijzigd. In dit document vindt u ook meer informatie 
over de gespreide pauzetijden per school. U vindt dit document op de homepagina van onze website: 
www.stichtingtussendemiddag.nl.  
 

http://www.stichtingtussendemiddag.nl/
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Wellicht dat u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op 
via: finance@stichtingtussendemiddag.nl. We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.  
 
Wij willen u nogmaals ontzettend bedanken voor uw geduld, begrip en medewerking in deze moeilijke 
tijd voor ons allemaal.  
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Tussen de Middag 
 

 

R. van de Winkel  J. Noordijk  F. van Kruining  S. van de Winkel 

Directeur   Bestuur - Voorzitter Bestuur - Secretaris Bestuur - Penningmeester 
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