
 

Voelt u zich betrokken bij de toekomst van uw zoon of dochter? 
Draagt u als ouder(s)/verzorger(s) het Nuborgh College een warm hart toe? 
 
Word dan lid van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College! 

 

Wie zijn wij en wat zijn onze doelstellingen? 
 
De Vereniging Vrienden van het Nuborgh College staat los van de school en heeft een eigen bestuur 
en bestaat uit ouders en andere belangstellenden die het Nuborgh College een warm hart toedragen. 
Het doel van de Vereniging is het ondersteunen van het Nuborgh College als een school die midden 
in de samenleving staat. Dit doen we door het financieel ondersteunen van onderwijskundige 
projecten en/of projecten die de ontwikkeling van uw zoon of dochter bevordert. Dit doen we omdat de 
overheid niet alles financiert.  
Daarnaast is de vereniging de enige die toestemming kan geven om de grondslag van het Nuborgh 
College te veranderen. Door lid te worden kunt u dus meedenken over deze grondslag! 
 

Vindt u dit nou ook belangrijk en wilt u ons helpen juist dat extra voor onze scholengemeenschap te 
doen, geeft u zich dan op als lid van de vereniging en wordt daarmee Vriend van het Nuborgh 
College. Een lidmaatschap kost u slechts € 6,-- per jaar (2018). 
 

U krijgt dan als lid: 

 Invloed op het beleid van de vereniging binnen haar doelstelling en statuten 

 Voldoening. U werkt actief mee aan een school die midden in de samenleving staat 

 Kortingen op eventuele oudercursussen  
 

U kunt zich opgeven door onderstaand gedeelte in te vullen en in te leveren bij de receptie van één 
van de locaties van het Nuborgh College of op te sturen naar Nuborgh College, postbus 27, 8080 AA 
Elburg.  
  
Binnen drie maanden na het verlaten van uw zoon of dochter van het Nuborgh College zullen wij u 
benaderen met de vraag of u het lidmaatschap wilt beëindigen of dat u de belangen van de Vereniging 
Vrienden van het Nuborgh College wilt blijven ondersteunen. 

 

Aanmeldingsformulier Vereniging Vrienden van het Nuborgh College  

Ondergetekende : 

Naam :                …………………………………………................................................................................................................ M/V  

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

Postcode :          ………………… Plaats : ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon :           ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bankrekening nr. IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Email :                ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geeft zich op als lid van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College tegen betaling van de jaarlijkse contributie  

Datum: Handtekening: 


