In te vullen door het College van Bestuur van de vereniging:
Brinnummer: ……………………………………………
Ingekomen d.d. ………………… geaccepteerd d.d. …………………

Aanmeldingsformulier lidmaatschap PCPO TriVia
School…………………………………………….. te (plaats)…………………………………………..

Naam: (van de ouder)…………………………………………………………………………………… M/V)*

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….

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

Telefoonnr.:…………………………………………………………………………………… (niet verplicht)

E-mail:………………………………………………………………………………………… (we vragen u uw
e-mailadres in te vullen om een bevestiging van uw lidmaatschap naar u te kunnen mailen)
Geboortedatum: ………………………Geboorteplaats: ………………………

meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs TriVia. Door de
ondertekening van deze aanmelding verklaart de aanmelder (zie art. 9, 2e lid van de statuten):
 meerderjarig te zijn
 de instemming te betuigen met de grondslag en het doel van de vereniging zoals die zijn omschreven in
de artikelen 3 en 4 van de statuten; de grondslag en het doel zijn op de achterzijde van dit formulier
vermeld;
 bereid te zijn de contributie te betalen waarvan het bedrag bij of krachtens huishoudelijk reglement
wordt vastgesteld. Voor dit jaar bedraagt deze contributie € 10,-- per lid per jaar.

Ondertekening,
..……………………… (plaats), ………………… (datum), …………………………………(handtekening)
* doorhalen wat niet van toepassing is

Toelichting bij het aanmeldingsformulier tot lid van TriVia
1.

De statuten (die zijn gebaseerd op het Burgerlijk wetboek) schrijven voor dat het lidmaatschap
persoonlijk is. Dat betekent dat gezinnen niet als gezin lid kunnen zijn van de vereniging. Als
meerdere personen in een gezin lid willen zijn van de vereniging zullen zij zich allemaal afzonderlijk
aan moeten melden. Ieder lid heeft dan uiteraard ook alle rechten (en verplichtingen) die met het
lidmaatschap samenhangen.

2.

Op het aanmeldingsformulier worden naast ‘naam, adres en woonplaatsgegevens’ ook het
telefoonnummer en het e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden gevraagd om, zo nodig, snelle
communicatie mogelijk te maken tussen de vereniging en de leden. Het invullen van deze gegevens is
niet verplicht. Het invullen van de overige gegevens (ook de geboortedatum en geboorteplaats) zijn
verplicht. Deze gegevens maken een lid ‘uniek’. Vanzelfsprekend zal vertrouwelijk met alle gegevens
worden omgegaan.

3.

Een exemplaar van de statuten van de vereniging ligt ter inzage op de school die van de vereniging
deel uitmaakt en is te vinden op de website van TriVia: www.pcpo-trivia.nl, → organisatie→
vereniging.

Tekst van de grondslag en het doel van de vereniging, zoals omschreven in de statuten.
Grondslag
Artikel 3
De vereniging heeft de Bijbel als grondslag voor haar handelen, spreken en geven van
onderwijs en erkent en eerbiedigt de Bijbel, als het volledig geïnspireerde Woord van God,
zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord’.
Inkleuring grondslag
Artikel 4
1. De vereniging geeft iedere van haar uitgaande school ruimte voor inkleuring van de
grondslag, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel.
2. Iedere, met toepassing van het vorige lid, gegeven inkleuring van de grondslag van een
school wordt vastgelegd in een voor die school geldend schoolreglement, dat is
vastgesteld met inachtneming van artikel 40, eerste lid sub d van deze statuten.
Doel
Artikel 5
1. De vereniging heeft als doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van
protestants-christelijke basisscholen en/of scholen voor speciaal basisonderwijs als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat
tot de belangen van het protestants-christelijk onderwijs behoort, door het houden van
vergaderingen en voorts door alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel
dienstig zijn.
Opdracht
Artikel 6
1. De opdracht van de vereniging is om, vanuit haar grondslag zoals opgenomen in artikel 3
en zoals ingevuld in artikel 4, onderwijs te doen geven.
2. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

