
 
 

 
Aan: Ouders van nieuwe kinderen van C.B.S. De Burcht 

Betreft lidmaatschap Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg zh 
 

 
Geachte ouder(s) 
 
De Christelijke basisschool De Burcht ressorteert onder de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te 
Valkenburg. Deze vereniging heeft als doel het Protestants Christelijk onderwijs in Valkenburg in stand te 
houden en te bevorderen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een negental mensen waarvan de 
meesten een kind op school hebben maar dit is niet verplicht. Iedereen die zich kan vinden in de statuten 
en de doelstelling van de vereniging kan lid worden en steunt de vereniging zodoende moreel en 
bovendien met een kleine bijdrage ( € 8,- lidmaatschapsgeld per jaar) een beetje financieel. 
Het bestuur is op het gebied van beleid en in de dagelijkse gang van zaken eindverantwoordelijk. Zij 
vergadert 1 keer per maand waarbij alle belangrijke zaken aan de orde komen. De leerkrachten zijn in 
feite in dienst van de vereniging en zo beschouwd fungeert het bestuur als werkgever. 
Leden hebben vormen van inspraak waarbij de belangrijkste gelegenheid de jaarlijkse ledenvergadering 
is. Uiteraard hebben leden stemrecht en kunnen zij zichzelf kandidaat stellen voor het bestuur. 
 
Omdat veel nieuwe ouders zich niet bewust zijn van deze organisatiestructuur krijgen zij bij de 
inschrijving deze brief met de vraag of zij lid willen worden van de vereniging. Het lidmaatschap geldt per 
gezin en niet per hoofd van het gezin. Het lidmaatschap eindigt pas weer bij wederopzegging en niet als 
uw kind weer van school gaat. De vereniging heeft gelukkig ook een aantal leden die geen kinderen 
(meer) op school hebben. 
 
Wilt u meer informatie dan kunt u uiteraard altijd bij mij terecht. 
 
Hopelijk wilt u het strookje invullen en zo spoedig mogelijk inleveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wim Glasbergen 
 
================================================================================ 
 
Ondergetekende, 
 
 
Naam: __________________________________ Adres: ________________________________ 
 
Postcode en plaats : ______________________________________________________________ 
 
Verklaart hierbij wel / niet lid te willen worden van de Vereniging v. Christelijk Onderwijs te Valkenburg zh. 
 
Hiermee verklaart hij / zij akkoord te gaan met de statuten en doelstellingen van de vereniging. 
 
 
Plaats: _____________________________ Datum: ____________________________ 
 

 
Handtekening___________________________________________ 

C.B.S. “De Burcht 
Broekweg 32,    Dir. W.R.P. Glasbergen 
2235 BK Valkenburg ZH  Ankerplaats 56, 2224 TX Katwijk. 
Tel. 071-4074467   Tel. 071-4020994 
E-mail: info@cbsdeburcht.nl 


