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Als bestuur zien we graag dat u uw betrokkenheid bij de Hervormde schoolvereniging ook toont in uw 

lidmaatschap. We willen u dan ook vragen om u als lid in te schrijven. 

Door uw lidmaatschap maakt u het de vereniging mogelijk verder inhoud te geven aan de organisatie en de 

identiteit van de school. En wel op de volgende wijze: 

 U hebt het recht om op de ledenvergadering mee te denken, te spreken en mee te stemmen over het 

beleid en de bestuursleden van de scholen. 

 U kunt bij voordracht en verkiezing plaats nemen in de diverse besturen en raden zoals dat in de 

statuten omschreven staat. 

 Met de contributie ondersteunt u o.a. activiteiten waarmee we verder inhoud geven aan de Hervormd 

Gereformeerde identiteit van onze scholen. De kinderen krijgen bij de overgang naar groep 3 een 

Bijbel met psalmboekje voor het gebruik thuis en in de kerk.   

 Daarnaast krijgen de kinderen ieder jaar met Kerstfeest een boek met een positief christelijke inhoud.   

 Bij het verlaten van de school schenkt de Vereniging de kinderen een Bijbel of (dag)boek.   

 
   

Voorletters: 

  

Tussenvoegsel:   

Achternaam: 

  

Adres:  

Postcode/Plaats:  

   

 

 

Naam: Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor 
 Protestants-Christelijk Onderwijs te Genemuiden 
Adres:  Postbus 142 
Postcode:  8280 AC Woonplaats:  Genemuiden 
Land:  Nederland Incassant ID:  NL40ZZZ400591210000 
Kenmerk machtiging: Lid-vereniging-<IBAN>* 

 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging Hervormde scholen-
gemeenschap voor Prot. Chr. Onderwijs doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 
een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap van de vereniging en uw bank om 
doorlopend een bedrag (12,50 euro per lid per kalenderjaar) van uw rekening af te schrijven overeen-
komstig de opdracht van Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Prot.-Chr. Onderwijs. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

  
Rekeningnummer (IBAN):  

  
 
 
___________________________________  ___ - ____ - ________ 
Handtekening  Datum 
* Het machtigingskenmerk wordt aangevuld met het door u ingevulde IBAN (internationaal rekeningnummer) 
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    Lid 2  (partner) 

 

  

Doorlopende machtiging (Sepa) 

 

 

 

 

 

 

  

Nr: 

   Lid 1 
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startdatum 

(optioneel): 


