VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN
MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN
POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN
FAX.: 058-2131681

TEL.: 058-2130350
E-mail : info@pcboleeuwarden.nl

Aan de ouders of verzorgers van de leerlingen van de
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs
in Leeuwarden

Geachte heer, mevrouw,
U heeft uw kind of kinderen ingeschreven op één van de scholen van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden. Het bestuur is blij met uw keuze en vertrouwt erop dat uw
kind/kinderen zodanig worden begeleid zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat ze met plezier
naar school zullen gaan.
Het motto van PCBO Leeuwarden is:
Onderwijs op maat, bereikbaar en toegankelijk, met oprechte aandacht voor ieder kind!
PCBO Leeuwarden is een vereniging. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om hiervan lid te kunnen
worden. Lidmaatschap staat open voor iedereen die instemt met de grondslag en de doelstelling van de
vereniging. Deze staan vermeld op bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Als lid van de vereniging bent u van harte welkom op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en heeft u
stemrecht. Daarmee heeft u invloed op de samenstelling van het bestuur en op het door het bestuur
gevoerde beleid.
Voor informatie over onze vereniging verwijzen wij u graag naar onze website, www.pcboleeuwarden.nl,
waarop u ook onze statuten kunt vinden. U kunt deze echter ook aanvragen via de contactgegevens in het
briefhoofd.
De hoogte van de contributie mag u zelf bepalen, maar bedraagt minimaal € 10,-. Het lidmaatschap is
persoonlijk en eindigt bij wederopzegging.
Mocht u om welke reden dan ook geen lid kunnen of willen worden, maar wilt u de vereniging toch
financieel steunen, dan kunt u zich aanmelden als donateur.
U kunt zich als lid of donateur aanmelden door het bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en te
ondertekenen. U kunt dit opsturen naar de PCBO Leeuwarden, Postbus 1090,
8900 CB Leeuwarden. U mag het formulier ook inleveren bij de school van uw kind.
U ontvangt bericht over uw inschrijving, met het verzoek om het contributiebedrag voor het lopende
kalenderjaar over te maken op onze bankrekening. Dit geldt ook voor donateurs.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van PCBO Leeuwarden,

Peter Mendelts, secretaris.
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Aan het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs Leeuwarden
Postbus 1090
8900 CB Leeuwarden (afgeven op school is ook mogelijk)

Ondergetekende:
naam: de heer / mevrouw1: ........................……...............................................................
adres:

...............................................................................................

postcode en woonplaats:

...............................................................................................

telefoonnummer:

...............................................................................................

geeft zich op als
0

lid van de vereniging en stemt in met de grondslag en het doel van de vereniging:
Grondslag:
De vereniging heeft bij haar werk tot grondslag de Bijbel als Gods woord. Zij wil zich in al haar arbeid
laten leiden door de kracht van het Evangelie.
De vereniging stelt zich ten doel:
Werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer protestants christelijke scholen
voor het basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden.
en is bereid een contributie te betalen van €............... per jaar (minimaal € 10,-) en wenst wel/niet1
de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging te ontvangen.

0

donateur van de vereniging en is bereid een donatie te betalen van............... (minimaal
€ 10,-) per kalenderjaar.

datum .........................................

handtekening ..........................................................................

NIET INVULLEN
Binnengekomen:
Bevestiging verzonden op:

1

Lidnummer:

doorhalen wat niet van toepassing is
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