
 

Dit formulier s.v.p. inleveren bij de directeur van de school of per email versturen naar 
administratie@destroming.eu 

Ondergetekende 

Naam   : ………………………………………………………………………………………………… . Dhr. / Mevr.* 

Adres   : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email   : …………………………………… …………..…………………………………………………………………….. 

 

Wenst met ingang van (datum dagtekening) lid te worden van De Stroming, Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. U dient het lidmaatschap zelf op te zeggen. Het stopt 
niet automatisch als uw kind de school verlaat. 
 

Afdeling **:   
0 CBS De Ark te Meeuwen 
0 CBS Het Baken te Werkendam 
0 CBS Eben Haëzer te Woudrichem 
0 CBS Het Fundament te Genderen 
0 CBS ’t Kompas te Werkendam 
0 CBS De Parel te Rijswijk 
0 CBS De Sprankel te Dussen 
0 CBS Waardhuizen te Waardhuizen 
0 CBS De Zaaier te Andel 
**Aankruisen wat van toepassing is.  
 

Ondergetekende onderschrijft de Grondslag en het Doel, zoals omschreven in artikel 3 en 4 van de Statuten 
van de Vereniging.  
 

Artikel 3  
De vereniging heeft tot grondslag de Bijbel als enige getuigenis van de openbaring Gods en richtsnoer voor 
haar leven en handelen, zoals verwoord staat in het belijden van de Protestantse Kerk Nederland.  
 

Artikel 4  
a) De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor 

Protestants Christelijk primair onderwijs in het Land van Heusden en Altena in overeenstemming met haar 
grondslag, zoals omschreven in artikel 3 van deze statuten.  

b) De vereniging streeft naar het in standhouden van minimaal één lespunt voor Protestants Christelijk 
primair onderwijs in de kernen, waarbij elk lespunt zoveel mogelijk vrijheid krijgt om binnen de kaders van 
de rechtspersoon zijn eigen schoolcultuur te realiseren.  

c) Zij beoogt niet het maken van winst.  
d) Zij tracht het doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van 

samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Protestants Christelijk primair  
onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.  

 

Voorts heeft ondergetekende kennisgenomen van de verplichting tot betaling van de contributie ad € 10,- per 
lid, per jaar.  
 

Plaats : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Datum ingang lidmaatschap : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Handtekening  : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


