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Geachte ouder, verzorger, 
 
U heeft uw kind aangemeld op één van onze vier basisscholen of u heeft al één of meerdere 
kinderen daarop zitten. Graag brengen wij daarom onze schoolvereniging onder uw 
aandacht. Immers onze scholen zijn opgericht en worden in stand gehouden door onze 
schoolvereniging. En een schoolvereniging wordt gevormd door en bestaat bij de gratie van 
leden. Daarom is het belangrijk dat ook u lid wordt van de Vereniging voor Protestants-
Christelijk Onderwijs te Tholen en omstreken. 
 
Algemeen 
 
De Vereniging voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Tholen en omstreken beheert 4 
scholen voor basisonderwijs:  

• School met de Bijbel De Ark te Oud-Vossemeer 
• Christelijke Basisschool Het Kompas te Anna Jacobapolder 
• Jenaplan Leef- Werkgemeenschap School met de Bijbel te Poortvliet 
• Christelijk Nationale School De Regenboog te Tholen. 

Op de scholen zitten ca. 400 leerlingen. Er werken ca. 45 personeelsleden.  
Elke school wordt geleid door een directeur. Deze directeuren worden aangestuurd door het 
College van Bestuur. Op het College van Bestuur wordt toezicht gehouden door een Raad 
van Toezicht dat uit en door de leden van VPCO Tholen e.o. wordt gekozen.  

Grondslag 
De vereniging heeft tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord en beoogt zich in al haar 
arbeid te laten leiden door de verzoenende en levenwekkende kracht van het Evangelie van 
Jezus Christus, geopenbaard in de Heilige Schrift. 
 
Doel 
De vereniging stelt zich ten doel het oprichten en instandhouden van scholen voor 
protestants-christelijk onderwijs te Tholen en omstreken.  
 
Lid van  VPCO Tholen e.o. 
U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap is 
persoonlijk. Middels onderstaande antwoordstrook of via de website kunt u zich aanmelden. 
Het bestuur beslist na ontvangst van uw aanmelding op de eerstkomende 
bestuursvergadering over de toelating. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. 
 
Begunstiger van  VPCO Tholen e.o. 
Kunt u niet aan de gestelde levensbeschouwelijke voorwaarden om lid te worden voldoen, 
maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe, dan kunt u begunstiger worden voor 
een bedrag dat gelijk is aan de contributie voor leden. 
 
 
(antwoordstrook opsturen naar: VPCO Tholen e.o., Postbus 29, 4690 AA Tholen of 
bestuur@vpcotholen.nl of aanmelden via de website www.vpcotholen.nl) 
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"""""""""""""""""""""""""""""""" 
 
Lid van VPCO Tholen e.o. 
Ondergetekende verklaart dat hij/zij 

• Een protestants-christelijke levensovertuiging heeft en meelevend lid is van een van 
de protestants-christelijke kerken of geloofsgemeenschappen en 

• Instemming kan betuigen met de hierboven vermelde grondslag en  
• Bereid is de contributie (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen. 

 
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........  Voorletters : …………… 
Adres :……………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats : …………………………………………………………. 
Email-adres:……………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………  
Datum : …………………….. Handtekening: …………………………………… 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""" 
 
Begunstiger van VPCO Tholen e.o. 
Ondergetekende draagt VPCO Tholen e.o. een warm hart toe en is bereid  de 
begunstigingsbijdrage (minimaal € 7,00 per jaar) te betalen 
 
 
Mevr. / Dhr. : ………………………………………........  Voorletters : …………… 
Adres :……………………………………………………………………………… 
Postcode en woonplaats : …………………………………………………………. 
Email-adres:……………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum : ……………………  
Datum : …………………….. Handtekening: …………………………………… 


