
Inschrijfformulier schoolvereniging  

 

Persoonsgegevens  * doorhalen wat niet van toepassing is
Aanhef:  ........................................................................  

Achternaam:  ........................................................................  

Voorletter(s):  ........................................................................  

Straat en huisnummer:  ........................................................................  

Postcode en woonplaats:  .....................................................................  

Telefoonnummer:  ........................................................................  

2e telefoonnummer:  ........................................................................  

Emailadres:  ........................................................................  

Kerkverband:  ........................................................................  

Heeft u kinderen op school?    JA / NEE * 

 

Schoolvereniging 

Het bestuur van onze school is de VCPOZ (Vereniging voor 
Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland).  

Om lid te worden van de schoolvereniging vragen wij u de grondslag 
en het doel van de vereniging te onderschrijven, zoals hieronder 
weergegeven. Als u de grondslag ‘alleen’ respecteert kunt u geen lid 
worden van de vereniging. 

Voor het lidmaatschap wordt een contributiebijdrage van €25,- per 
jaar gerekend. 

Ondergetekende verklaart zich het meest betrokken te weten bij de 
volgende school: 

o Koelmanschool in Goes 
o Koningin Julianaschool in ‘s Gravenpolder 
o Juliana van Stolbergschool in Kapelle 
o Herman Faukeliusschool in Middelburg 
o Petrus Immensschool in Middelburg 
o School met de Bijbel in Nieuwerkerk 
o CBS De Bornput in Oostdijk 
o Eben Haëzerschool in Oostkapelle 
o CBS De Zandbaan in Rilland 
o Groen van Prinstererschool in Scherpenisse 
o School met de Bijbel in Sint Annaland 
o Juliana van Stolbergschool in Sint Maartensdijk 
o Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen 
o CBS D’n Akker in Waarde 
o Johannes Calvijnschool in Wolphaartsdijk 

 
Grondslag en doel van de vereniging (citaat uit statuten VCPOZ) 

GRONDSLAG 
Artikel 2 
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en 
met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn 
vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 (zestienhonderd achttien) en 1619 (zestienhonderd negentien). De 
vereniging maakt met betrekking tot aangelegenheden die het niveau van een school overstijgen, uitsluitend gebruik van de getrouwe overzetting 
van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode (zulks onder verwijzing naar 
het bepaalde in artikel 13 lid 3 sub a.) 

DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 3 
De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag, zonder daarbij het maken 
van winst te beogen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van één of meerdere scholen voor primair 
onderwijs en andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 
De vereniging onderschrijft het belang van de eenheid in opvoeding in gezin, school en kerk en streeft derhalve naar een goede communicatie 
tussen- en onderlinge betrokkenheid van deze geledingen, in welke vorm dan ook. 

 
Ondertekening 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de schoolvereniging. Ik onderschrijf de grondslag en het doel van de vereniging, zoals omschreven in de artikelen 
2 en 3 van de statuten. Ik ga akkoord met het betalen van de jaarlijkse contributie. Dit betreft een gezinslidmaatschap.

Handtekening(en) ouder(s) / verzorger(s) 

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

Plaats:   ............................................................................  

Datum:  .............................................................................  

 
In te vullen door Identiteitsraad (IR) 

Is de  IR unaniem akkoord met deze aanmelding conform art. 5 lid 1 van de VCPOZ statuten?        Ο Ja     Ο Nee *      Paraaf vz IR: 

* Indien ‘Nee’: graag voorzien van een toelichting voorleggen aan de Raad van Toezicht van de VCPOZ.        ………………


