De heer/mevrouw
Voorletter(s)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email
Kerkgenootschap
Kind(eren) op school

JA / NEE

De ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van:
Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische
grondslag in Zeeland (VCPOZ)
Ondergetekende verklaart zich het meest betrokken te weten bij de navolgende school:
0
Koelmanschool te Goes
0
Juliana van Stolbergschool te Kapelle
0
Petrus Immensschool te Middelburg
0
Herman Faukeliusschool te Middelburg
0
School met de Bijbel te Nieuwerkerk
0
Groen van Prinstererschool te Scherpenisse
0
Koningin Julianaschool te 's-Gravenpolder
0
School met den Bijbel te Sint-Maartensdijk
0
School met de Bijbel te Sint-Annaland
0
Graaf Jan van Nassau School te Vlissingen
0
Johannes Calvijnschool te Wolphaartsdijk
Ondergetekende is eerder lid geweest van de navolgende school(vereniging):
0
Vereniging voor Christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te Goes
0
Vereniging christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag te KapelleBiezelinge en omgeving
0
Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Middelburg
0
School met de Bijbel te Nieuwerkerk
0
Vereniging tot het Verstrekken van onderwijs op reformatorische grondslag te
Scherpenisse
0
Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te
's-Gravenpolder
0
Vereniging de School met de Bijbel te Sint-Maartensdijk
0
Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel op gereformeerde
grondslag te Sint Annaland
0
Vereniging tot verstrekken van schoolonderwijs op reformatorische grondslag te
Vlissingen
0
Johannes Calvijnschool te Wolphaartsdijk
De ondergetekende betuigt bij deze instemming met de grondslag en het doel van de vereniging zoals
omschreven in de artikelen 2 en 3 van de statuten.
Getekend te:_____________________________________ d.d.: __________________________
Ondertekening:_________________________________________________________________

In artikel 2 en 3 van de Statuten Oprichting VCPOZ staat:
GRONDSLAG
Artikel 2
De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan
belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn
vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 (zestienhonderd
achttien) en 1619 (zestienhonderd negentien).
De vereniging maakt met betrekking tot aangelegenheden die het niveau van een school overstijgen,
uitsluitend gebruik van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in
de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode (zulks onder verwijzing naar het
bepaalde in artikel 13 lid 3 sub a.)
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het doen verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 2 genoemde
grondslag, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van één of meerdere scholen
voor primair onderwijs en andere wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen
zijn.
De vereniging onderschrijft het belang van de eenheid in opvoeding in gezin, school en kerk en streeft derhalve
naar een goede communicatie tussen- en onderlinge betrokkenheid van deze geledingen, in welke vorm dan
ook.

