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Aan: ouders/verzorgers van kinderen die overblijven bij Stichting Tussen de Middag 
 
 
Maastricht, 22 december 2020 
 
Betreft: lockdown en restitutie van de overblijfgelden door Stichting Tussen de Middag 
 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 geldt er in Nederland opnieuw een lockdown om het 
coronavirus af te remmen. Alle scholen zijn vanaf woensdag 16 december gesloten. Het plan is dat op 
maandag 18 januari de scholen weer open zullen gaan. Er zal in deze periode geen overblijven 
plaatsvinden op al onze scholen. 
 
Omdat er gedurende deze periode geen overblijven kan plaatsvinden heeft het bestuur en de directie 
van Stichting Tussen de Middag het volgende besloten omtrent de restitutie van de overblijfgelden: 
 
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 t/m 15 januari 2021 volledige 
restitutie van de overblijfgelden.  

 
De restitutie zal op de volgende wijzen plaatsvinden: 
 
Betaling via automatische incasso 

• Automatische incasso 5e termijn (januari 2021) overblijven 
De restitutie zal in mindering worden gebracht op de automatische incasso van het 5e termijn 
(januari) overblijven. De incasso vindt eind januari 2021 plaats. Het 4e termijn (december) 
overblijven zal volgens planning wel volledig worden geïncasseerd. 

 
Betaling via eenmalige factuur 

• De restitutie zal worden overgeboekt naar het bij ons bekende rekeningnummer van u. De 
overboeking zal eind januari 2021 plaatsvinden. Ouders/verzorgers die maandelijks of per 
kwartaal het overblijven via factuur betalen zal het factuurbedrag van het 5e termijn worden 
aangepast.   

 
Reeds ontvangen nieuwe inschrijvingen en wijzigingen naar meer overblijfmomenten p.w. vanaf 1 
januari zullen per 18 januari worden verwerkt en uitschrijvingen en wijzigingen naar minder 
overblijfmomenten p.w. zullen per 1 januari worden verwerkt.  
 
Als het kabinet in de tussentijd besluit de lockdown te verkorten zullen we de restitutie van de 
overblijfgelden en bovenstaande verwerkingsdata hierop aanpassen.  
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Wellicht dat u naar aanleiding van deze brief vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op via: 
finance@stichtingtussendemiddag.nl.  
 
Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen, begrip en medewerking in dezen.  
 
Tot slot, blijf goed voor elkaar zorgen en hou vol. Wij wensen u en uw gezin, ondanks alles, fijne 
feestdagen en dat het nieuwe jaar voor iedereen in goede gezondheid mag zijn! 
 
 
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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