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‘Vrienden van de Keerkring’
De stichting ‘Vrienden van de Keerkring’ is 8 april 2004 opgericht, en daarmee is een wens van de
school in vervulling gegaan. Het initiatief tot oprichting is genomen door de Medezeggenschapsraad
en het oprichten is gebeurd in samenwerking met de Ouderraad.

Het doel van de stichting:
• Het creëren van een politiek en maatschappelijk draagvlak voor het Jenaplan onderwijs in Schagen.
• Het verlenen van steun aan de ouderraad en medezeggenschapsraad en het team van de Keerkring.
• Het verwerven van ﬁnanciële middelen en het ter beschikking stellen van verworven middelen, welke
niet uit de normale aan de school ter beschikking gestelde middelen zouden kunnen worden gerealiseerd.
• Kan desgevraagd adviezen verstrekken, hulp geven, organiseren van allerlei schoolse maar ook
buitenschoolse activiteiten.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Max Nuijens, Arno Belmer, Marielle Middeldorp,
Saskia Griﬃoen, Hans Boot, Eric Hoebe en Jan Struik.
Naam:

..................................................................

Telefoon:

Adres:

..................................................................

Woonplaats:

E-mail:

.................................................................

Banknummer [IBAN]

...........................................

Datum:

.................................................................

...........................................................

....................................................................

Handtekening:

........................................................

Haal door welke keus niet van toepassing is.
hierbij de stichting ‘Vrienden van de Keerkring’ toestemming om € 5,00 van mijn rekening
1. Ikaf geef
te schrijven en in de toekomst jaarlijks per 1 mei tot wederopzegging.
hierbij de stichting ‘Vrienden van de Keerkring’ toestemming om éénmalig € 100,00
2. Ikvangeef
mijn rekening af te schrijven en wordt hierbij ‘ Vriend voor het leven’.
* Als je graag je steentje wilt bijdragen aan De Keerkring, wil je dan de onderstaande gegevens
vrijblijvend invullen. We zouden je dan, zonder enige vorm van verplichting, een enkele keer om
hulp/advies kunnen vragen:
• Werk en/of vakgebied:
• Hobby’s:

.....................................................................................................................

............................................................................................................................................

• Evt. inzetbaar bij schoolse en/of buitenschoolse activiteiten: ja / nee
“Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat van de Keerkring”

www.keerkring-schagen.nl

