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Lidmaatschapsbrief voor ouders of verzorgers van kinderen die De Garve bezoeken 

Bij basisschool De Garve vormen ouders samen een schoolvereniging. De vereniging heeft een 
toezichthoudend bestuur benoemd, bestaande uit 3 ouders en 2 externe leden, die samen het 
bevoegd gezag van de school vormen.  Het toezichthoudend bestuur heeft via een 
managementstatuut de dagelijkse bestuurstaken gedelegeerd aan de directeur van de school. 
Ouders*, met kinderen bij ons op school, kunnen lid worden van de schoolvereniging. Leden (de 
ouders dus) van deze vereniging hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. Tenminste één keer 
per jaar organiseert het bestuur van De Garve een ledenvergadering. U wordt lid door 
lidmaatschapsgeld te betalen. U bent als ouder op naam lid. Wilt u als ouderpaar elk een stem 
hebben, dan dient u beiden lid te zijn. Het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld in de 
ledenvergadering en bedraagt €10,00 per lid. Het lidmaatschap eindigt automatisch als uw (laatste)  
kind de school verlaat. 
 
De vereniging heeft statuten waarin alle rechten en plichten van leden zijn gedefinieerd. U kunt deze 
statuten opvragen bij de directeur. Ouders kunnen het bedrag voor de schoolvereniging jaarlijks 
overmaken op bankrekeningnummer NL48RABO0155104519. t.n.v. De Garve te Wichmond of een 
machtigingsformulier invullen.  We verzoeken u hierbij de naam van uw kind(eren) te vermelden.  
 
*hiermee wordt bedoeld ouders, verzorgers of voogden 

Ik geef mij op als lid 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Email: 

Ik ben ouder van:       Handtekening: 

 

Ik geef mij op als lid 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Email: 

Ik ben ouder van:      Handtekening: 

Machtiging aan de achterzijde!!!  Graag inleveren op school. 
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Doorlopende machtiging lidmaatschap vereniging basisschool de Garve          S€PA 

  

 
Naam incassant 

 
:  Vereniging voor interconfessioneel basisonderwijs tbv lidmaatschap vereniging 

 
Adres incassant 

 
:  Dorpsstraat 19  

 
Postcode incassant 

 
:  7234 SM  

 
Woonplaats incassant 

 
:  Wichmond 

 
Land incassant* 

 
:  Nederland 

 
Incassant ID 

 
: NL85ZZZ40104912000 

 
Kenmerk machtiging 

 
:  Lidmaatschap vereniging interconfessioneel basisonderwijs            

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de vereniging voor interconfessioneel basisonderwijs om doorlopende incasso opdrachten te 

sturen naar uw bank. 

Dit om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap vereniging interconfessioneel basisonderwijs en uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vereniging voor interconfessioneel basisonderwijs tbv lidmaatschap. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij vragen of het intrekken van uw machtiging kunt u mailen naar penningmeesterbestuur@bsdegarve.nl 

 

 

 

Ik geef toestemming om het lidmaatschapsgeld 1 keer per jaar af te laten schrijven.  

Naam : …………………………………………………………………………………………………………….………………… 

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

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

Land* : ……………….…………       E-mailadres          : ……………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer [IBAN] :  ………..………………………………………. Bank Identificatie [BIC]** :  ………..…………………………. 

Plaats en datum :  …..………………….…..…………………….. Handtekening  

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.   **Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 
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