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Geachte ouder / verzorger, 
 
 
 
Met deze brief willen we graag uw aandacht vragen voor onze schoolvereniging.  
U overweegt serieus uw kind aan te melden bij onze school of hebt dit al gedaan. Daarmee hebt u gekozen voor 
een school die het Woord van God hanteert als uitgangspunt in alle dingen van het dagelijks omgaan met uw 
kind. Dat omvat dus niet alleen de Bijbelvertelling, maar ook de omgang met elkaar. Zeker in een grote stad als 
Den Haag, waar veel kerken leeglopen, is het een voorrecht dat wij dit onze kinderen kunnen bieden.  
 
Om vorm te kunnen geven aan uw betrokkenheid bij het wel en wee van onze school, is er de schoolvereniging.  
De schoolvereniging heet voluit: Vereniging tot bevordering van het verstrekken van basisonderwijs op 
reformatorische grondslag te ‘s-Gravenhage.  
Vanuit de leden van de Vereniging wordt het bestuur gekozen. De Vereniging is aangesloten bij de Vereniging 
Samenwerking Reformatorische Scholen & Scholen Met de Bijbel, kortweg Mantum Onderwijs, waartoe ook de 
reformatorische scholen in ’s-Gravenzande en Vlaardingen en de school met de Bijbel in Benthuizen behoren. 
Het bestuur van deze overkoepelende vereniging bepaalt het beleid voor onze scholen. 
Het bestuur van onze lokale schoolvereniging onderhoudt nauwe contacten met de leden van de vereniging en 
de directie, met name over identiteitszaken. Daarnaast dragen wij desgevraagd personen voor om zitting te 
nemen in het Centrale Bestuur van Mantum Onderwijs. 
 
Het is om de volgende redenen belangrijk lid te zijn van de Vereniging; 

 u ontvangt meer informatie over onderwerpen die spelen, o.a. op de jaarlijkse ledenvergadering 

 u kunt meepraten over onderwerpen die spelen, vooral als het gaat over identiteit. 

 u kunt namens de schoolvereniging afgevaardigd worden naar het Centrale Bestuur 

 u maakt zichtbaar dat u waarde hecht aan onderwijs op reformatorische grondslag in Den Haag. 
 
Via uw lidmaatschap vragen wij om een financiële bijdrage. Deze bedraagt minimaal € 15 per jaar. Dit bedrag 
wordt door de schoolvereniging doorbetaald aan Mantum Onderwijs. Het blijft herkenbaar als inkomsten van de 
school in Den Haag. De bedoeling is dat extra geld in een stukje kwaliteit te investeren. In dit verband is wel van 
belang dat u zich realiseert dat bijvoorbeeld een leerkracht op jaarbasis ruim € 40.000 kost.  
 
U kunt zelf bepalen of u naast de contributie van € 15,- extra wilt bijdragen. U kunt maandelijks zelf een bedrag 
storten of opdracht geven voor een periodieke overboeking. De vereniging is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling en daarmee wordt uw bijdrage gezien als een gift die aftrekbaar is voor de belasting. Het 
rekeningnummer is 19 49 44 t.n.v. Vereniging tot verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische grondslag. 
 
U kunt lid worden van de Vereniging als u de grondslag onderschrijft. De grondslag staat onderaan deze brief 
verwoord.  
Voor hen die deze grondslag niet onderschrijven, maar gedegen christelijk onderwijs in Den Haag wel belangrijk 
vinden, bestaat de mogelijkheid donateur te worden van de Vereniging. Als donateur ontvangt u dezelfde 
informatie als de leden en kunt u ook de vergaderingen van de schoolvereniging bezoeken. Voor een 
lidmaatschap of om donateur te worden vragen wij u het onderstaande formulier in te vullen en in geval van 
lidmaatschap eveneens de bijgevoegde Verklaring. 
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Wij hopen van harte dat u besluit om lid of donateur te worden van de Vereniging. Heeft u nog vragen, dan kunt 
u contact opnemen met onze penningmeester de heer J. van der Zwan (Telefoon 070-7577663, e-mail 

j_zwan@hotmail.com). Naar hem kunt u ook uw strookje sturen, of mailen. Het adres is Berberisstraat 91, 

2565 XW, Den Haag.   
De ingevulde Verklaring kunt u eveneens naar dit adres sturen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het verenigingsbestuur, 
 
J.W. van Toor-Morsink 
secretaris  
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Naam en voorletters  :……………………………………………………………………………….. 
 
Adres    :……………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats en postcode :……………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer   :……………………………………………………………………………….. 
 
e-mailadres   :………………………………………………………………………………. 
 
 

0 ik word lid van de vereniging en onderschrijf de grondslag 1  /   0 ik word donateur 
 

0 ik steun de school als donateur en stort elke maand / kwartaal / jaar een bedrag van € ………... 
  
 
Naam    :…………………………………………………………………………… 
 
Handtekening   :……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

                     
1 de grondslag van de Vereniging staat verwoord in artikel 2 van de statuten: 

De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar woord van God, volgens de getrouwe overzetting daarvan uit de 

oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal op last van de Hoog Mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden volgens het 

besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, zoals daarvan 

belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en 

onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door voorgenoemde synode. 


