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  Fundament 
  voor je toekomst! 

Lidmaatschap van de schoolvereniging 
Als het belang van de school en het Christelijk onderwijs u ter harte gaat…………… 
 
Met de opgave van uw kind is er tevens de gelegenheid om lid te worden van de Vereniging tot 
Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Giessen-Nieuwkerk e.o. 
De vereniging aanvaard als grondslag van haar handelen de Bijbel als Gods Woord en als enige regel 
van wat we geloven en te doen hebben (art.2 van de statuten). 
Ouders/verzorgers die instemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging kunnen lid 
worden. De leden behartigen het belang van school. Het bevoegd gezag van de school wordt 
gevormd door het bestuur van de Vereniging. Het bestuur wordt gekozen door de leden van  
vereniging. Door lid te zijn van de Vereniging kunt u positief meewerken aan het Christelijk onderwijs 
en meer betrokken zijn zij de zaken van de schol. Het bestuur stelt het op prijs als u zich als lid 
aanmeldt. 
Beide ouder(s)/ verzorger(s) kunnen apart lid worden. De minimum contributie voor het  
lidmaatschap is € 5,- per jaar. Wanneer u een hogere contributie-bijdrage wilt geven wordt dat op 
prijs gesteld. 
U kunt nadere informatie inwinnen o.a. over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bij de 
secretaris van het bestuur of de schooldirectie. 
Aanmelding voor het lidmaatschap kan worden gedaan bij de bestuursleden of de directie van de 
school. Het gemakkelijkste is dit door de volgende gegevens positief in te vullen: 
 

Geeft zich op als lid van de Schoolvereniging: 
- Vader/ verzorger: Dhr………………………………………………………………………….. Contr.per jaar: € …… 
- Moeder/ verzorgster: Mw……………………………………………………………………  Contr.per jaar: € …… 

 

 

 

Ondertekening door ouders/ verzorgers. 
Door beide ouders/ verzorgers te ondertekenen. 

0 Ondergetekenden verklaren dat zij de grondslag van onze Christelijke school respecteren en 
in te stemmen met de daarmede samenhangende regelingen. 

 
 
 
Handtekening ouders/verzorgers………………………………..          ……………………………………………………. 
                                                     d.d………………………………..           d.d……………………………………………… 
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