Woudenberg,
Betreft: Aanmelding lidmaatschap

Geachte ouder(s),
In het aanmeldingsgesprek is gesproken over het lidmaatschap van de schoolvereniging.
Wij stellen het op prijs als u door middel van een lidmaatschap van de schoolvereniging
het Reformatorisch Onderwijs aan onze kinderen wilt steunen.
In de bijlage treft u een aanmeldingsformulier aan met aan de achterzijde een korte
samenvatting van het doel en de grondslag van de Vereniging.
Het ingevulde formulier kunt u retourneren aan de secretaris (per post of per mail). Na
ontvangst zal de aanmelding in de eerstvolgende bestuursvergadering worden
geformaliseerd. Van de penningmeester ontvangt u te zijner tijd daarover een brief,
waarin tevens informatie gegeven wordt over de te betalen contributie.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging
tot het verstrekken van Basisonderwijs
op Gereformeerde grondslag

A.M. van Helden
(secretaris)
Van Speyklaan 25
3931 AA Woudenberg
secretariaat@wartburgenwittenberg.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende wenst lid te worden van de vereniging voor Gereformeerd
Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel.
Naam
:
Tussenvoegsel
:
Voorletters
:
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Telefoon
:
Geboortedatum
:
Beroep
:
Aangesloten bij kerkelijke gemeente :
Te
:
Bent u belijdend
Ja/neen.
lid?
Is uw vrouw belijdend lid?
Ja/neen.
Scriba
:
Hebt u één of meer kind(eren) op één van de scholen uitgaande van onze
Vereniging? .
0 neen
0 ja bij
0 Basisschool De Wittenberg te Scherpenzeel.
0 Basisschool De Wartburg te Woudenberg.
Opmerkingen.

:. .

Ondergetekende heeft kennisgenomen van het doel van de grondslag van deze
Vereniging (zie de achterzijde) en verklaart daarmee volledig in te stemmen en
bereid te zijn de jaarlijkse contributie (€ 17,50) te betalen. De vereniging heeft
een ANBI-status (zie website van de scholen).
Handtekening

:

Woonplaats.

:

Datum.:

0 Aankruisen wat van toepassing is.
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Grondslag en doel van de vereniging voor Gereformeerd Basisonderwijs op
Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel:
Artikel 2
1. De Vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden, in Gods Woord
geopenbaard, en ontleent aan dat Woord de beginselen voor de opvoeding der
kinderen, overeenkomstig de onverkorte en onveranderde Drie Formulieren van
Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren
1618 en 1619.
2. De Vereniging heeft ten doel het verstrekken van basisonderwijs overeenkomstig
de in lid één genoemde grondslag, zonder hierbij het maken van winst te beogen.
3. De Vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het
houden van vergaderingen, alsmede door de stichting en instandhouding van één
of meer reformatorische basisscholen en voorts door andere wettige middelen,
welke voor het doel der Vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
4. De hiervoor vereiste geldmiddelen worden onder andere verkregen uit
contributies, collecten, giften, onderwijsgelden en rijks- en gemeentesubsidies
volgens de wetten op het kleuter- en basisonderwijs.
Ten aanzien van het Lidmaatschap is van belang artikel 4 lid 1 en 2 van de statuten van
de vereniging, welke artikel als volgt luid:
Lid 1
De vereniging kent leden en buitengewone leden
1. Leden van de vereniging kunnen mannelijke, meerderjarige personen zijn die zich
daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn
toegelaten als lid van de vereniging.
2. Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden toegelaten die mannelijke personen
die:
a. schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel der vereniging,
zoals omschreven in artikel twee en drie van deze statuten.
b. het in de artikelen twee en drie van deze statuten omschreven beginsel
voorstaan in leer en leven; belijdend- en kerkelijk meelevend lid zijn van
Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de
Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Nederlands Hervormde Kerk,
of anderszins, zulks uitsluitend naar het oordeel van het bestuur.
c. bereid zijn tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
3. Personen in dienst van de vereniging kunnen geen lid zijn van de vereniging.
Lid 2
1. Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn:
a. moeders van leerlingen van een van de vereniging uitgaande school die als
gezinshoofd de verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van hun
kinderen, waarbij het onder 2a, 2b en 2c bepaalde in lid 1 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing is;
b. weduwen waarvan de echtgenoot op het moment van overlijden lid was van
de vereniging, waarbij het onder 2c bepaalde in lid 1 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing is;
2. personen in dienst van de vereniging, waarbij het onder 2b en 2c bepaalde in lid 1
van dit artikel van overeenkomstige toepassing is, die zich daartoe schriftelijk bij
de secretaris van het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.
3. Buitengewone leden hebben geen stemrecht en kunnen geen deel uitmaken van
het bestuur.
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