Betreft: Aanmelding vereniging Willem de Zwijger
Weet u dat u zelf mee kunt beslissen over het beleid van de school en kunt meepraten over tal van
zaken die alle ouders van de schoolgemeenschap aangaan? Wij nodigen u daarom uit lid te worden
van de schoolvereniging. De kosten zijn zéér laag en u heeft er eigenlijk alleen maar profijt van.
Een vereniging met één school
De Willem de Zwijgerschool is een open protestants christelijke school. Een school met een ‘missie’
waarover u in de schoolgids meer kunt lezen. De Vereniging Willem de Zwijgerschool houdt slechts
één school in stand en dat maakt de school extra bijzonder. Het is daarom des te belangrijker om
zorgvuldig om te gaan met zaken die de school betreffen. Leden van de vereniging hebben stemrecht
bij de belangrijke beslissingen die voor de school worden genomen. Denk daarbij aan zaken als het
beleid van de school, besteding en verantwoording van de ouderbijdragen, het overblijven en de
huisvesting. Hoe meer leden er zijn, hoe groter het draagvlak voor de beslissingen. Dat dit een
positieve bijdrage levert aan het reilen en zeilen van de school behoeft geen nader betoog.
Het lidmaatschap is persoonlijk en kost € 7,50 per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur.

Gewoon doen!

Namens het bestuur van de Vereniging Willem de Zwijgerschool

José Buis, voorzitter

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
o

Ja, ik geef me hierbij op als lid van de Vereniging Willem de Zwijgerschool.

o

Ja, wij geven ons hierbij op als leden van de Vereniging Willem de Zwijgerschool.

o

Ik / wij geven toestemming voor het digitaal toesturen van de uitnodiging en stukken voor
Algemene Leden Vergaderingen.

Naam ouder (1): ____________________________________________________________________
E-mail adres (1): ____________________________________________________________________

Naam ouder (2): ____________________________________________________________________
E-mail adres (2): ____________________________________________________________________

Naam kind:

_____________________________________________________________________

geb. datum:

_____________________________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________________________

Postcode en plaats: __________________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________________

Datum: ___________________________________________________________________________

Handtekening (1): ___________________________________________________________________

Handtekening (2): ___________________________________________________________________

