
 
Aanmeldingsformulier 
Lidmaatschap VVOGG te Krimpen aan den IJssel 
 
 

Naam en voorletter(s): ______________________________________________ 

Straat:   ______________________________________________ 

Postcode / woonplaats: ______________________________________________ 

E-mailadres:  ______________________________________________ 

Kerkelijke gezindte: ______________________________________________ 

Kind(eren) op één van  
onze scholen?  O  Ja, ______________________________________  

(naam school en groep oudste kind invullen s.v.p.) 

   
O Nee, maar wel (een) kind(eren) aangemeld 

 

_________________________________________  
 (naam school invullen s.v.p.) 

 
O  Nee  

meldt zich hierbij aan als lid *) van de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde 
grondslag te Krimpen aan den IJssel. Eenmaal per jaar ontvangen alle leden c.q. begunstigers een 
uitnodiging voor de reguliere ledenvergadering (in principe jaarlijks op de laatste woensdag van juni) met 
daarbij o.a. het bestuursverslag én info over de manier waarop de contributie inzake het lidmaatschap kan 
worden voldaan. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. Overbetalen wordt gewaardeerd. 
 
Hij onderschrijft grondslag en doel van de vereniging, zoals verwoord in de statuten in artikel 2 en 4 **) en 
beoogt bij al zijn handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel. Hij 
aanvaardt het eeuwig, onveranderlijk Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid als enige grond-
slag van de vereniging en draagt bij al zijn uitingen en handelingen in leer en leven de daarin uitgesproken 
beginselen uit. 

 
 

*)  Artikel 6, lid 1 
Leden van de vereniging zijn alle mannelijke personen, die zich daartoe schriftelijk bij het college van bestuur 
hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Tot het lidmaatschap kunnen zij alleen worden toegelaten 
indien zij: 
- schriftelijk instemming betuigen met het doel en de grondslag van de vereniging; 
- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 
- bereid zijn tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het minimum- bedrag wordt vastgesteld 
door de algemene vergadering. Van het betalen van de contributie kan in bepaalde gevallen door het college van 
bestuur tijdelijk ontheffing worden verleend. 
 

**)  Artikel 2 
De vereniging heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. De heilswaarden, daarin geopen-
baard, vindt zij uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Nationale 
Synode in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien te Dordrecht gehouden. 
 
Artikel 4 
1. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand houden van een of meer scholen 
 met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag en door andere wettige middelen, welke aan het doel van de 
 vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 
3. De vereniging is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum: __________________ Handtekening: ____________________________ 
 
U kunt dit aanmeldingsformulier ingevuld en (door het nieuwe lid) ondertekend opsturen naar de 
VVOGG t.a.v. Wilma Kooiman, managementassistent, Postbus 173, 2920 AD Krimpen aan den  IJssel 
of het formulier na invulling inscannen en per e-mail verzenden naar w.kooiman@sggkrimpen.nl. 
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