Vereniging voor p.c. onderwijs Eerbeek
Postbus 157
6960 AD Eerbeek

Geachte ouders/verzorgers,
Wij zijn blij met het feit dat uw vertrouwen in onze scholen zo groot is, dat u uw kind(eren) bij één
ervan aangemeld heeft.
Wij doen ons best om de schooltijd van uw kind(eren) zo plezierig en effectief mogelijk te maken.
De scholen ‘De Enk’ en ‘De Triangel’ vallen beide onder verantwoordelijkheid van de Vereniging
voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Eerbeek. U kunt zich volgens artikel 6 van de statuten van
onze vereniging bij het bestuur als lid aanmelden.
We vragen u schriftelijk uw instemming te betuigen met de grondslag van onze vereniging waarna het
algemeen bestuur (volgens de statuten) beslist over uw toelating.
In artikel 1 van de statuten wordt deze grondslag aldus verwoord:
“De Vereniging aanvaardt als grondslag voor al haar handelen en voor het in haar scholen te geven
onderwijs de Bijbel als Gods woord”.
Hieruit voorvloeiend werkt VPCO-Eerbeek vanuit de volgende missie:

Vanuit onze Protestants Christelijke grondslag werken we binnen onze vereniging samen in
een veilige en respectvolle omgeving waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien met
vertrouwen in de toekomst.
Door lid te worden van de vereniging kunt u betrokken zijn bij het reilen en zeilen op beide scholen. U
krijgt stemrecht waardoor u invloed kunt uitoefenen op het te voeren beleid.
Aangezien het lidmaatschap persoonlijk is, tekent u beiden óf alleen het bijgaand inschrijfformulier.
Voor de contributie maakt het niet uit, want per ouder- of verzorgingspaar wordt maar één keer
contributie gevraagd.
De contributie bedraagt € 5,-- per jaar en hiervan worden algemene kosten van de Vereniging betaald
die niet door het rijk vergoed worden.
We stellen het op prijs als we u ook als lid van de vereniging kunnen verwelkomen. U vindt de
statuten op de website van VPCO- Eerbeek.

Xavier Zeilinga
Voorzitter VPCO-Eerbeek

VERENIGING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS TE EERBEEK
Ondergetekende(n), ouder(s)/verzorger(s) van ………………………………………………
geeft (geven) zich hierbij op als lid van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs
te Eerbeek en verklaart (verklaren) in te stemmen met de grondslag van de vereniging zoals in
bijgaande brief is vermeld.
Als lid (leden) worden ingeschreven:
de heer …………………………………. en/of mevrouw ……………………………………
adres …………………………………………………………………………………………….
postcode en woonplaats ………………………………………………………………………...
handtekening

handtekening

………………………………………

……………………………………………

Datum ondertekening:
Mijn kind zit in groep:
Aan contributie zal worden betaald €. …………… ………(minimaal € 5,--. per jaar)
Per ouderpaar is slechts één keer per jaar contributie verschuldigd.
***************************************************************************
Het contributiebedrag ad €.…………………………… kan jaarlijks automatisch van mijn
bankrekeningnummer………………………………………………………………
bij de
……………………………………bank worden afgeschreven t.g.v. de Vereniging voor
Protestants Christelijk Onderwijs te Eerbeek op bankrekening nr. met IBAN:
NL14SNSB09262.32.924.
Naam:

……………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………..

Handtekening:………………………………………………………
N.B. De automatische incasso loopt door tot het moment dat u zelf het lidmaatschap
beëindigt.
U kunt dit formulier inleveren op de school van uw kind (bij directeur of leerkracht) of via
mail (scan) verzenden aan onze ledenadministratie via directie@triangeleerbeek.nl

