
 
    

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap 
Schoolvereniging CBS Molenwaard  

 

    

De ’Vereniging tot Stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Groot-Ammers en Langerak’ 
staat aan de basis van onze scholen in Groot-Ammers en Nieuwpoort. Hoe meer leden de vereniging heeft, 
hoe sterker deze basis.  
 
Door lid te worden, kunt u uw betrokkenheid bij de scholen versterken. Leden kunnen via de 
ledenvergaderingen een actieve inbreng hebben op het beleid. Met elkaar kunnen wij de identiteit en de 
ontwikkeling van onze scholen vormgeven. Het bestuur stelt het daarom zeer op prijs als de ouders zich bij 
de vereniging willen aansluiten. Dit lidmaatschap kost EUR 6,- per jaar.  
 
U kunt lid worden wanneer u: 
- het Christelijk basisonderwijs een warm hart toedraagt; 
- de grondslag en de identiteit van onze vereniging onderschrijft; 
- kerkelijk meelevend bent; 
- 18 jaar of ouder bent. 
 
We vragen u om onderstaande machtiging in te vullen, waarmee u ons toestemming geeft om jaarlijks de 
contributie automatisch af te schrijven. Deze machtiging treedt in werking als het bestuur heeft vastgesteld 
dat u aan de hierboven genoemde voorwaarden voor lidmaatschap voldoet. Mocht dit niet het geval zijn, 
ontvangt u hierover bericht. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de machtiging. 
 
Achternaam en voorletter(s) van de ouder/verzorger die het lidmaatschap aanvraagt: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging tot Stichting en 
Instandhouding Scholen met de Bijbel te Groot-Ammers en Langerak om met ingang van 2020 en tot 
wederopzegging jaarlijks een bedrag af te schrijven van zes euro wegens automatische incasso.  

    

 
Bankrekeningnummer (IBAN): 

 
NL … … … … … … … … … … … … … … … … 

 
Ten name van: 

 
Adres en woonplaats: 

 
Handtekening: 

 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. 
 

Datum: …… - …… - ………… 
  

Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u binnen 30 dagen uw bank om terugboeking 
verzoeken. 
 

Uw lidmaatschap zal ingaan nadat uw aanmelding administratief is verwerkt. 
 
    

ARTIKEL 3 
1. 
De grondslag van de vereniging is de Bijbel, opgevat in 
overeenstemming met de Drie Formulieren van Enigheid. 
2.  
Zij gaat uit van het beginsel, dat volksopvoeding en 
volksonderwijs in overeenstemming moet zijn met de in de Bijbel 
geopenbaarde wil van God. 

ARTIKEL 4 
1. 
De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en 
instandhouding van protestantschristelijke scholen voor 
basisonderwijs.  
2. 
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van 
vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in  
alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk 
onderwijs behoort en voorts met alle andere wettige middelen, welke 
tot het gestelde doel dienstig zijn. 

 

   
 

https://cbsmolenwaard.nl/

