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Lidmaatschap van de schoolvereniging 

Als het belang van de school en het Christelijk onderwijs u ter harte gaat…… 

De school, CBS Samen op Weg, waarop uw kind is ingeschreven wordt aangestuurd door het bestuur 
van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van de School met de Bijbel te Hoornaar. De 
Vereniging aanvaardt als grondslag de Bijbel als Gods Woord, van waaruit zij wil handelen (art. 1 van 
de statuten).  

Ouders/verzorgers die instemmen met de grondslag en doelstelling van de Vereniging kunnen lid 
worden. De leden behartigen het belang van de school. Het bestuur, dat optreedt als bevoegd gezag 
van de school, wordt gekozen uit en door de leden van de Vereniging. Door lid te zijn van de 
Vereniging bent u positief betrokken bij de zaken van de school en werkt u mee aan het in stand 
houden van Christelijk onderwijs in Hoornaar. U wordt jaarlijks uitgenodigd voor het bijwonen van 
de algemene Ledenvergadering. Het bestuur stelt het op prijs als u zich als lid aanmeldt. 

Het lidmaatschap is persoonlijk, d.w.z. dat enkel diegene die geregistreerd staat als lid bij de 
administratie, uitgenodigd wordt voor de ledenvergadering en stemgerechtigd is. De minimum 
contributie voor het lidmaatschap is € 7,50 per persoon per jaar. 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 door de volgende gegevens in
te vullen en in te leveren bij de administratie van de school of via administratie@cbssamenopweg.nl.

Geeft zich op als lid van de schoolvereniging: 

 Dhr/Mevr.* ………………………………………………………………………………………………(voorletters + achternaam).

Adres……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats………………………………………………………………………………………………… 

Dhr/Mevr.* ……………………………………………………………………………………………….(voorletters + achternaam).

 Adres……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats………………………………………………………………………………………………… 

  * Doorhalen wat niet van toepassing is.


