
 

 

 

 

Aan de ouders en verzorgers 

van de leerlingen  op de VCPO scholen 

 

Betreft: Lidmaatschap VCPO  

 

Geachte ouders / verzorgers, 

Deze brief gaat over het lidmaatschap van u als ouder/verzorger van onze schoolvereniging. 

Daarom is het belangrijk dat u deze brief goed leest. 

 

De school, waar uw kind onderwijs geniet of gaat genieten, maakt samen met 7 andere christelijke 

basisscholen deel uit van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs (VCPO). Zoals elke 

vereniging kent ook onze vereniging leden.  

U kunt ook lid worden, indien u  18 jaar of ouder bent,  de identiteit van onze Vereniging, 

beschreven in artikel 2 van de statuten, onderschrijft en  u zich schriftelijk aanmeldt voor het 

lidmaatschap. U kunt uw lidmaatschap op elk moment schriftelijk beëindigen.  Voor de goede orde, 

het lidmaatschap van de Vereniging is en blijft gratis.   

Als lid kunt u invloed uitoefenen op het beleid van onze Vereniging. Zo ontvangt u elk jaar een 

persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording 

aflegt over het gevoerde beleid.  

De aanmelding verloopt het eenvoudigst via onze website www.vcpo-spijkenisse.nl. Op de home 

pagina treft u een link aan, waarmee u naar het aanmeldingsformulier wordt geleid. Indien u dit 

formulier invult en verzendt, ontvangt u van ons de bevestiging van uw lidmaatschap. Indien u zich 

liever op een andere wijze aanmeldt, kan dat ook via het formulier aan de achterzijde van deze 

brief. U kunt het ingevulde formulier verzenden naar ons bestuursadres aan de Iepenlaan 49-51, 

3203 XV Spijkenisse. 

Vanzelfsprekend hoop ik dat u zich betrokken voelt bij de Vereniging en zich aanmeldt als lid. Heeft 

u vragen en/ of opmerkingen, neemt u gerust contact op met de directie van uw school of met 

ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 

M. Groeneveld 

Directeur bestuurder VCPO Spijkenisse 

0181-611056 

 

 

 

 



 

 

 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VCPO Spijkenisse 

Ik meld mij aan als lid van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te 

Spijkenisse.  

 

NAAM: _________________________________________________________________________ 

 

ADRES:_________________________________________________________________________ 

 

POSTCODE:________________________ 

 

WOONPLAATS:___________________________________________________________________ 

 

EMAILADRES: ___________________________________________________________________ 

 

GEBOORTEDATUM:_________________________________________ 

 

OUDER VAN (INDIEN VAN TOEPASSING): 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

SCHOOL (INDIEN VAN TOEPASSING):_________________________________________________ 

 

AKKOORD: 

Ik onderschrijf de christelijke identiteit van de VCPO, gewaarborgd in artikel 2 van de statuten.  

  

 

 

Getekend, d.d. _______________________________________ 

 

Handtekening: 

 

 


