16-9-2008

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van CONOD,

Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe.
U heeft gekozen voor christelijk onderwijs door uw kind(eren) bij één van onze scholen aan te melden.
Van oudsher is het christelijk onderwijs democratisch van opzet. Ouders vormen de vereniging en
besturen de scholen. Zij denken mee, praten en beslissen over alle voorkomende zaken. De vereniging
bestaat uit leden waarvan verwacht wordt dat zij de grondslag van de vereniging onderschrijven. Het
bevorderen van christelijk onderwijs en het bewaken van de identiteit is belangrijk voor de vereniging.
Ons uitgangspunt is dat alle ouders lid en/of donateur worden. Van donateurs wordt verwacht dat zij de
grondslag van de vereniging respecteren. Leden worden geacht in te stemmen met onderstaande
voorwaarden. Voor een goede uitvoering van de taken is geld nodig en u kunt de vereniging en/of een
school steunen door lid en/of donateur te worden.
Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn:
Instemming met artikel 2 & 3 van de statuten
•
Artikel 2: Grondslag: De vereniging heeft de Bijbel als grondslag voor haar handelen.
Artikel 3: Doel:
1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs in de regio
Noord- en Oost-Drenthe.
2. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke, regionale en algemene
belangen van het christelijk onderwijs behoort, door het houden van vergaderingen en voorts met alle andere wettige middelen,
welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
3. Zij beoogt niet het maken van winst.
•
Bereidheid tot betaling van de contributie ad minimaal € 7,50 per jaar
•
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Eventuele opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan op het

bestuurskantoor met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Bij opzegging dient de contributie voor het lopende jaar te
zijn voldaan. Het lidmaatschap eindigt niet automatisch wanneer uw kind(eren) de school verlaten.

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van CONOD, Vereniging voor Christelijk in Onderwijs Noorden Oost-Drenthe en stemt in met artikel 2 & 3 van de statuten.
Ondergetekende machtigt het bestuur hierbij wel* / niet (s.v.p. duidelijk aangeven)
om van zijn / haar rekeningnummer ……………………………………….
de contributie ad €………………. (minimaal € 7,50) jaarlijks automatisch af te schrijven.
Voorletters + Naam:

……….. ……………………………………

|M

|V

Adres:

.……………………………………………..

Datum:…………………………………

PC / Woonplaats:

……….. ……………………………………

School:…………………………………

E-mail:

………….……………………………………

Handtekening: ………………………

* Indien u achteraf niet akkoord kunt gaan met een automatische afschrijving kan binnen 30 dagen een verzoek
tot terugboeking bij uw bank worden ingediend.
De contributie wordt jaarlijks afgeschreven in januari of februari. Bij nieuwe leden zo snel mogelijk na aanmelding.

Dit formulier kunt u afgeven op school of opsturen naar de ledenadministratie van de vereniging:
CONOD
Postbus 56
9531 AB Borger
Fax: 0599-236856 / E-mail: adm@conod.nl
www.conod.nl
De Borgh * De Klister * De Tol * De Holtenhoek * De Wegwijzer * School 59 * Het Stroomdal
*Rehoboth * Menso Altingschool * ’t Kompas * Jonglaren

