
Aanmeldformulier schoolvereniging 

 
 

CBS De Opdracht is een zelfstandige school die 
uitgaat van de vereniging voor Protestants Christelijk 
Basisonderwijs te Ureterp en omstreken. Het doel van 
de vereniging is om het Christelijke onderwijs in 
Ureterp en omgeving te handhaven en zo een 

optimaal schoolklimaat te creëren, waardoor uw kind 
zich maximaal kan ontplooien. Bovendien is CBS De 
Opdracht een Christelijke school en vanuit die 
waarden en normen willen we handelen. Het bestuur 

bestaat uitsluitend uit ouders van schoolgaande 
kinderen. 
Wilt u verdere gegevens/informatie over de vereniging dan verwijzen wij u naar de statuten van 
onze vereniging. De statuten kunt u desgewenst afhalen bij de balie op school of lezen op de 

website www.deopdracht.nl  (kopje organisatie, tabblad bestuur). 
 
Indien u het doel van onze schoolvereniging onderschrijft, dan vragen wij u om lid te worden van de 

vereniging. Hierdoor heeft u rechtstreeks invloed op het beleid van de schoolvereniging en kunnen 
we samen werken aan goed onderwijs voor onze kinderen. Met het lidmaatschap geeft u aan dat u 

het Christelijk basisonderwijs in Ureterp en omgeving graag in stand wilt houden.  
 

Het lidmaatschap is persoonlijk en de kosten zijn € 4,50 per jaar per persoon. Met dit geld 
kunnen we o.a. ieder jaar de schoolverlaters in groep 8 een bijbel cadeau doen en dragen 
we bij aan de kerstviering zodat uw kind een mooi boek of leuke cd ontvangt.  

 
Bij de inschrijving van uw kind verzoeken wij u om bijgaand formulier in te vullen en bij juf Geartsje 

weer in te leveren. 
Wij heten u van harte welkom.  

 
 
Bij voorbaat dank, 
Het bestuur van De Opdracht. 

 

http://www.deopdracht.nl/


 

Aanmeldformulier voor lidmaatschap van de schoolvereniging. 
 
 

Wilt u uw keuze hieronder aangeven en dit aanmeldformulier weer op school inleveren?  
 

Ledenkaart                                                 Nr.: 

 

Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs 
Foareker 21 
9247 AA Ureterp 
 

Incassant-ID: NL78ZZZ400002630000 
 
Ouder / verzorger 1: Ouder / verzorger 2: 

Naam: Naam: 

Adres: Adres: 

Postcode: Postcode: 

Woonplaats: Woonplaats: 

□ Ik wil graag lid worden van de 
vereniging en geef toestemming de 

contributie jaarlijks automatisch te 
incasseren van  

 
IBAN rek.nr.:………………………. 
 

ten name van……………………... 
 

□ Ik wil NIET lid worden 

□ Ik wil graag lid worden van de 
vereniging en geef toestemming de 

contributie jaarlijks automatisch te 
incasseren van  

 
IBAN rek.nr:……………………….. 
 

ten name van……………………… 
 

□ Ik wil NIET lid worden 
 

Handtekening 

 

Datum:                         Plaats: 

Handtekening 

 

Datum:                         Plaats: 

Uw machtigingskenmerk:  

(in te vullen door ledenadministratie) 

Na inschrijving ontvangt u een kopie van deze machtiging, hierop staat dan ook uw unieke 

machtigingskenmerk. Met dit kenmerk zal de vereniging de contributie afschrijven. 
 

Het lidmaatschap eindigt niet automatisch als uw kind de schoolloopbaan heeft afgerond,  
maar dient schriftelijk te worden opgezegd.  
(Ledenadministratie, Foareker 21, 9247AA Ureterp of per mail info@deopdracht.nl) 

 

mailto:info@deopdracht.nl

