Inschrijfformulier als lid van de schoolvereniging
De CBS Betrouwen is een bijzondere school. Ze is opgericht en wordt in stand
gehouden door een groep mensen die samen een vereniging vormen. Deze
Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs te Bakkeveen is verantwoordelijk
voor o.a. de school, het schoolgebouw, voor de leermethoden en treedt op als
werkgever voor het personeel van de school.
Elke vereniging bestaat uit leden met een gekozen bestuur voor de dagelijkse leiding. De ledenvergadering kiest het bestuur, geeft
toestemming voor het handelen van het bestuur en bepaalt de regels (statuten). Uiteindelijk zijn dus de leden van de vereniging de
bepalende factor op een bijzondere school als de onze.
U kunt lid worden van de vereniging waardoor u rechtstreeks invloed heeft op het beleid van de schoolvereniging en we samen kunnen
werken aan goed onderwijs voor onze kinderen.
Met het lidmaatschap geeft u aan dat u het Christelijk basisonderwijs in Bakkeveen graag in stand wil houden.
Het lidmaatschap is persoonlijk en de kosten zijn € 7,50 per jaar voor 1 persoon en € 15,- voor 2 personen.
Bij inschrijving van uw kind, maar ook later, kunt u aangeven lid te worden van de vereniging.
Wij heten u van harte welkom.
Bij voorbaat dank,
Het bestuur van CBS Betrouwen
Wilt u uw keuze hieronder aangeven en dit antwoordformulier op school inleveren?
Het lidmaatschap eindigt niet automatisch als uw kind de schoolloopbaan heeft afgerond, maar dient schriftelijk te worden opgezegd. U
mag vanzelfsprekend lid blijven.
(Ledenadministratie, Mjûmsterwei 12, 9243 SJ Bakkeveen of per mail info@betrouwen.nl)
----------------------------- hier afknippen ---------------------------------------------------- hier afknippen -----------------------------------------

Aanmeldformulier voor lidmaatschap van de schoolvereniging

Mjûmsterwei 12
9243 SJ Bakkeveen
Tel.: 0516 – 541463
E-mail: info@betrouwen.nl

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Bakkeveen
LEDENKAART
naam:
naam:
adres:

adres:

postcode:

postcode:

woonplaats:

woonplaats:

e mail:

e mail:

nummer:___________________

□ Ik geef toestemming om deze adresgegevens te gebruiken voor □ Ik geef toestemming om deze adresgegevens te gebruiken voor
het uitnodigen voor de vergaderingen van de vereniging en het
sturen van informatie en verslagen die rechtstreeks met de
vereniging te maken hebben.





Ik wil lid worden van de vereniging en geef
toestemming de contributie jaarlijks automatisch te
incasseren van Iban rekeningnummer

 Ik wil lid worden van de vereniging en geef

toestemming de contributie jaarlijks automatisch te
incasseren van Iban rekeningnummer

Bankrekeningnr:___________________________

Bankrekening nr:__________________________

ten name van:____________________________

ten name van:___________________________

Ik wil lid worden van de vereniging en ontvang
graag jaarlijks een factuur

Handtekening:
datum:

het uitnodigen voor de vergaderingen van de vereniging en het
sturen van informatie en verslagen die rechtstreeks met de vereniging
te maken hebben.

 Ik wil lid worden van de vereniging en ontvang graag
jaarlijks een factuur

Handtekening:
plaats:

datum:

plaats:

