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Elektronische betalingen 
Goed nieuws!! 
Vanaf heden gebeuren alle stortingen van Diesterweg’s Hulpkas aan de scholen via PC-banking. 
Gedaan met de papierwinkel die voor onaangename vertragingen zorgde! 

Gekoppeld aan de elektronische aanvragen via email, zal het dus allemaal sneller en efficiën-
ter gaan! 
 

Fiscaal attest 
Wij zijn volop aan het ijveren voor het mogen afleveren van een fiscaal attest bij een storting aan 
onze vereniging. 
Indien de procedure succesvol blijkt, dat zou je vanaf 2019 een fiscaal attest kunnen verkrijgen voor 
een gift vanaf een gestort bedrag van 40 €. 
Dit zou voor alle betrokkenen een win-win situatie zijn … 
We houden u op de hoogte! 
 

Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming  
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dit houdt o.a. in dat organisaties toestemming moeten krijgen van mensen om persoonsgegevens 
door te geven en te verwerken en dat ze ook via documenten moeten kunnen bewijzen dat ze gel-
dige toestemming hebben gekregen (voorwaarden terug te vinden in de verordening zelf). 
 
Concreet betekent dit dat ouders, bij een aanvraag tot tussenkomst aan Diesterweg’s Hulpkas vzw, 
aan de school de toestemming moeten geven om die persoons- en achtergrondgegevens te verstrek-
ken die gevraagd worden op het aanvraagformulier. 
Zonder deze gegevens kunnen wij geen beslissing tot tussenkomst nemen … 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de school om de ouders te informeren over het doel van de gege-
vens en om een bewijs van toestemming voor te leggen (informed consent)  
Hiervoor wordt op het aanvraagformulier de volgende verklaring toegevoegd en door de directie on-
dertekend: 
“en dat de ouder(s) op de hoogte is/zijn van de AVG 25 05 2018” 
 
De aangepaste aanvraagformulieren zullen op de website te vinden zijn en moeten bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 gebruikt worden. 
 

OPGELET! 
 

Aanvragen voor tussenkomst voor het schooljaar 2017 – 2018 dienen uiterlijk maandag 9 juli inge-
diend te worden. 

      Diesterweg's Hulpkas 

v.z.w. 
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