
 
 
Betreft: Lidmaatschap Vereniging School met de Bijbel ‘De Kraats’ 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Allereerst heten wij u van harte welkom op de School met de Bijbel ‘De Kraats’ ! Wij wensen u en uw 
kind(eren) een goede en gezegende schooltijd toe. 
 
Onze school heeft een betrokken toezichthoudend bestuur dat afgevaardigd is door de leden van de 
vereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen en beheren van de school. U, als 
ouder/verzorger kunt lid worden van de vereniging. Door uw lidmaatschap heeft u een stem in 
belangrijke beslissingen die het bestuur neemt in het belang van school. U ontvangt als lid jaarlijks de 
uitnodiging voor de ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering krijgt u informatie over de manier 
waarop het bestuur in het voorgaande jaar haar verantwoordelijkheid heeft vorm gegeven. Zowel het 
bestuur als de ouderraad worden samengesteld uit leden van de vereniging. 
 
Om lid te kunnen worden, vragen wij u de grondslag van onze school te onderschrijven. De grondslag 
van de vereniging is de Bijbel, het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, 
zoals ook verwoord in de drie Formulieren van enigheid. De Bijbel, waarin de wil van God is 
geopenbaard, wordt als richtsnoer genomen voor het leven en ook voor het onderwijs van de 
kinderen.  
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website www.kraatsschool.nl of op te 
vragen bij de secretaris. 
 
De “Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Bennekom” is opgericht 
op 7 juni 1887. Pas veel later is de School met de Bijbel gesticht en sinds 1913 staat het 
schoolgebouw aan de Rijnsteeg 5. De vereniging is opgericht door ouders die het Protestants 
Christelijk Onderwijs in Bennekom een warm hart toedroegen en belang hechtten aan het behoud van 
Bijbels onderwijs voor de kinderen.  
 
Lid worden? 
Kunt u instemmen met de beschreven grondslag? Dan nodigen wij u van harte uit lid te worden van 
onze vereniging; dit kunt u doen via bijgevoegd aanmeldingsformulier. De contributie bedraagt € 5,- 
per persoon, per jaar. Dit geld wordt besteed aan de aanschaf van de Bijbels die de leerlingen van 
groep 8 bij het verlaten van de school meekrijgen. Het verzoek tot betalen van de contributie ontvangt 
u bij de uitnodiging voor de ledenvergadering in juni. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de School met de Bijbel ‘De Kraats’, 
 
 

 
 
 
Hadassa de Koning Gans-Jochemsen 
(voorzitter) 
 
 

http://www.kraatsschool.nl/


 

 
 
Aanmeldingsformulier Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te 
Bennekom 
 
 
 
Hierbij verklaren wij dat wij de grondslag van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 
Scholen met de Bijbel te Bennekom onderschrijven en vragen tevens het lidmaatschap aan. 
 
(N.B. het lidmaatschap is persoonlijk, wanneer beide ouders/verzorgers lid worden vragen wij u dit aan 
te geven) 
 
Getekend: Naam:___dhr./mw.____________________________________ 
 
  Adres: _____________________________________________________ 
 
  Postcode/Woonplaats:_________________________________________ 
 
  Telefoonnummer:____________________________________________ 
 
  Emailadres:____________________________________________ 
 
  Handtekening: 
 
 
 
 
Getekend: Naam:___dhr./mw.______________________________________ 
 
  Adres: _____________________________________________________ 
 
  Postcode/Woonplaats:_________________________________________ 
 
  Telefoonnummer:____________________________________________ 
 
  Emailadres:____________________________________________ 
 
  Handtekening: 
 
Lidmaatschap geldt tot wederopzegging (het lidmaatschap eindigt dus niet automatisch wanneer uw 
kind van school gaat). Wanneer u wenst dat het lidmaatschap stopt wanneer uw jongste kind de 
school verlaat, kunt u dat hieronder aangeven: 
 
Wanneer ons jongste kind de school verlaat stopt het lidmaatschap automatisch: 
 

Ja/ Nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
 
Dit formulier kunt u aan de leerkracht geven of na ondertekening scannen en per email sturen aan:  
danielvanderwielen@gmail.com 
 
Secretariaat Vereniging School met de Bijbel ‘De Kraats’ 
Daniël van der Wielen 
p/a Rijnsteeg 5 
6721 NP Bennekom 



Gjansen44@upcmail.nl 

 
 

 


