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AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEDEN 
 

 
 
Artikel 2.1 en 3 van de statuten: 
 
De vereniging aanvaardt als grondslag en richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods 
Woord, opgevat overeenkomstig de reformatorische belijdenisgeschriften aanvaard op de 
synode van Dordrecht in zestienhonderdachttien/zestienhonderdnegentien, zijnde de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. 
 
Uitgaande van het beginsel, dat opvoeding en onderwijs geheel in overeenstemming moeten 
zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God, stelt de vereniging zich ten doel scholen 
voor primair onderwijs te stichten en in stand te houden, waar Christelijk onderwijs gegeven 
wordt, dat gefundeerd is op Gods Woord, opgevat overeenkomstig bovengenoemde 
belijdenisgeschriften. Zij tracht dit doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, 
door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen 
van het Christelijk onderwijs behoort en voorts met alle andere wettige middelen, welke tot 
het gestelde doel dienstig zijn. 
 
Van leden wordt verwacht dat zij de doelen van PCPO Rijssen onderschrijven en waar 
mogelijk actief zijn in het versterken van Christelijk onderwijs in Rijssen, dat gefundeerd is op 
Gods woord, opgevat overeenkomstig bovengenoemde belijdenisgeschriften. 

 
Eerste lid uit een gezin, contributie bedraagt minimaal  € 4,50  per jaar 

 
 

Achternaam:   ________________________________________________ 

Voornamen:   ________________________________________________ 

Geslacht:   Man/Vrouw* 

Adres:    ________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ________________________________________________ 

E-mail:   ________________________________________________ 

Kerkelijke gezindte:  0 Hervormde gemeente (Sion, Schildkerk, de Ark, de  

Hoeksteen, de Westerkerk, Elsen) 

0 Gereformeerde kerk (de Ontmoetingskerk) 

0 Protestante gemeente (de Open Hof) 

0 Anders, namelijk ____________________________ 

Opleiding:   ________________________________________________ 

Beroep:   ________________________________________________ 

Contributie:   € 4,50 + eventuele extra gift van______________________  

Handtekening:  ________________________________________________ 

             
z.o.z. 



Vereniging PCPO, Postbus 47  7460 AA  Rijssen, t. (0548) 51 38 13, e.  info@pcporijssen.nl 

 
Tweede lid uit een gezin, contributie bedraagt minimaal  € 2,25  per jaar 

 
 

Achternaam:   ________________________________________________ 

Voornamen:   ________________________________________________ 

Geslacht:   Man/Vrouw* 

Kerkelijke gezindte:  0 Hervormde gemeente (Sion, Schildkerk, de Ark, de  

Hoeksteen, de Westerkerk, Elsen) 

0 Gereformeerde kerk (de Ontmoetingskerk) 

0 Protestante gemeente (de Open Hof) 

0 Anders, namelijk ____________________________ 

Opleiding:   ________________________________________________ 

Beroep:   ________________________________________________ 

Contributie:   € 2,25 + eventuele extra gift van______________________  

Handtekening:  ________________________________________________ 

 
* doorhalen hetgeen niet van toepassing is 
 

 
 

MACHTIGING 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan Vereniging voor Protestants 

Christelijk Primair Onderwijs te Rijssen om per heden de jaarlijkse contributie  van  

IBAN rekeningnummer __________________________________ af te schrijven. 

Tenaamstelling: 

Naam: _____________________________ 

Plaats: _____________________________ 

 

Datum: _____________________________  Handtekening: _____________________ 

 

 


