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De effectieve onderwijskosten van jouw petekind 

Van jouw bijdrage worden de effectieve onderwijskosten van je petekind 
gebruikt voor onder andere: 

• inschrijvingsgeld 

• schooluniform & schoenen 

• boekentas of rugzak 

• schoolboeken & schoolgerief 

• maaltijden   

• gebruik van computer (indien aanwezig) 

Het engagement dat je aangaat met het steunen van een petekind loopt vanaf 
je petekind start met de school tot de middelbare school of tot je petekind de 
school verlaat.  

Restgelden voor lokale onderwijsproject 

Het is zeer belangrijk voor Warme Gloed vzw dat restgelden ook nog ten 
goede komen van jouw petekind, zij het eerder onrechtstreeks. We bouwen 
er nieuwe klaslokalen mee, doen aan renovatie en garanderen een lokale 
opvolging van het dossier van jouw petekind. 

Warme Gloed vzw houdt bewust de werkingskosten zo laag mogelijk, om de 
bijdragen ook daar te laten renderen waar het écht nodig is.  

Opstart peter-meterschapsdossier 

Zodra je peter-meterschapsdossier geactiveerd is (na storting bijdrage), 
sturen we je een peter-meterschapspakket met: 

• een foto van je petekind 

• een identiteitsfiche van je petekind 

• info over het land van je petekind 

• praktische informatie over het peter-meterschap 

• info over de projecten van Warme Gloed vzw 



Belastingsvoordeel voor peetouders 

Mocht je een Warme Gloed peter-meterschap overwegen, maar toch 
twijfelen bij het financiële engagement van €10 per maand? Vergeet dan niet 
dat je voor bijdragen aan een goed doel een belastingvoordeel krijgt. 

Vanaf €40 per jaar, en daar zit je als peetouders sowieso  aan, krijg je een 
fiscaal attest. De gegevens op dat attest kan je invullen op je aangifte voor 
personenbelasting om een vermindering van 45% op je werkelijke gedane 
giften te krijgen. 

Omgerekend naar je kosten per maand, na vermindering van dit 
belastingvoordeel, betaal je dus geen €10 per maand, maar in feite amper 
€5,50 per maand. Misschien hou je zo zelfs voldoende budget over voor twee 
petekinderen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVEREENKOMST PEETOUDERSCHAP SCHOOL 
KUNTING 

 

Ondergetekende…………………………………………………………………………...……………..……… 

(naam en voornaam) 

 

wonende te ………………………………………………………………………………………………………….. 

(volledig adres) 

 

engageert zich om het peter-meterschap op zich te nemen van een schoolkind 
uit de school in Kunting. Dit engagement loopt elk schooljaar tot het kind de 
school verlaat, hetzij voor middelbare studies hetzij door niet meer aanwezig te 
zijn tijdens de reguliere schooldagen. Ziekteperiodes zijn gelijkgesteld aan 
aanwezig zijn tenzij er sprake is van misbruik van vertrouwen. 

Indien een kind stopt met de school (bv verhuis,….) kunnen de peetouders kiezen 
of ze al dan niet een ander kind willen sponsoren of een einde maken aan de 
overeenkomst. Ze kunnen geenszins aanspraak maken op reeds gestorte gelden. 

Er dient maandelijks  10 euro overgeschreven worden op de rekening van 
Vrienden Van Warme Gloed BE04 0689 0672 7331 met vermelding 2017/011 + 
de naam van je petekind. Dit bedrag kan ook in 1 x betaald worden, zijnde 120 
euro per kind. 

De opvolging van de schoolkinderen zal gebeuren door de zusterorganisatie van 
Warme Gloed vzw nl. Moobeta Foundation in Gambia. 

Indien een peetouder zijn overeenkomst wenst stop te zetten, dient een 
vooropzegtermijn van 3 maanden gerespecteerd te worden zodat we een 
andere sponsor voor het kind kunnen zoeken. 

Deze overeenkomst wordt opgesteld in tweevoud  

 

te ……………………………………………………… op …./…./20…. 

Namens Warme Gloed VZW    De peetouder(s) 

 

 

De Voorzitter.      …………………………… 


