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ALGEMENE VOORWAARDEN TOELATING TOT FO-SCHOLEN VPCO  
 
EN 
 
INFORMATIE BETREFFENDE VPCO-LIDMAATSCHAPSVERPLICHTINGEN 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1. ALGEMENE VOORWAARDEN TOELATING LEERLINGEN TOT FO-SCHOLEN 
VPCO 

 
De VPCO is een vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs. De grondslag van de 
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) luidt: 
“De vereniging erkent Jezus als de Christus en Eniggeboren Zoon van God, de Zaligmaker 
der wereld en aanvaardt Zijn getuigenis als richtsnoer voor haar doen en laten.” 
De vereniging heeft, uitgaande van haar grondslag, tot doel het bevorderen van het 
Protestants Christelijk onderwijs, mede in de zin van opvoeding, in het algemeen, en het 
verzorgen van dit onderwijs op Curaçao ten behoeve van de kinderen van de leden van de 
vereniging, de aan hun zorg toevertrouwde kinderen daaronder begrepen, in het bijzonder. 
De VPCO onderscheidt zich naast Protestants Christelijk onderwijs ook met Nederlandstalig 
Onderwijs. Wij verwachten van huis uit alle ondersteuning en medewerking om dit voor uw 
kind te kunnen realiseren.   
 
Om uw kind(eren) als leerling op één van de VPCO-scholen te kunnen aanmelden, moet u 
als ouder of verzorger lid zijn van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs. De 
VPCO kent twee soorten leden, namelijk gewone leden en buitengewone leden. De gewone 
leden krijgen een gewoon lidmaatschap en hebben stemrecht, terwijl de buitengewone leden 
een buitengewoon lidmaatschap krijgen met een adviserende stem binnen de vereniging. 
 
U kunt als gewoon lid ingeschreven worden bij de VPCO als u:  
1. ingeschreven staat bij de Verenigde Protestantse Gemeente (Fortkerk, Emmakerk en 

Ebenezer Church), de Iglesia Reforma (Gereformeerde Kerk), de Evangelische Broeder 
Gemeente of de Methodist Church en daarvan een bewijs kunt overleggen dat niet ouder 
is dan zes maanden én; 

2. meerderjarig bent. 
 
U kunt als buitengewoon lid ingeschreven worden bij de VPCO als u: 
1. geen lid bent van één van de dragende kerken van de VPCO én; 
2. meerderjarig bent. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze statuten die u kunt vinden op onze 
website. 
 
Wat dient u mee te nemen bij de aanmelding van uw kind bij een FO-school? 
1. Een bewijs van lidmaatschap inclusief betalingsbewijs van de contributie. 
2. Het identiteitsbewijs van de ouder(s). 
3. Een volledig ingevuld en ondertekend “Aanmeldingsformulier nieuwe leerlingen”. 
De aanmelding wordt alleen dan in behandeling genomen indien de benodigde formulieren 
geheel zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn overlegd.  
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Plaatsing leerlingen 
Indien het aantal aanmeldingen groter is dan het beschikbare aantal plaatsen, dan krijgen 
conform de Statuten van de vereniging kinderen van gewone leden voorrang op kinderen 
van buitengewone leden. Verder verwijzen wij u naar de artikelen 23 en 24 in ons 
Huishoudelijk Reglement.  Aanvullend hierop kan een loting worden georganiseerd.  
 
2. INFORMATIE BETREFFENDE VPCO-LIDMAATSCHAPSVERPLICHTINGEN 
 
De volgende informatie is van belang betreffende uw lidmaatschap van de VPCO. 
Aan het lidmaatschap van de vereniging is de verplichting tot het betalen van contributie 
verbonden.  
Artikel 22 van het huishoudelijk reglement van de Vereniging voor Protestants Christelijk 
Onderwijs luidt: 
1. De contributie die van de gewone en buitengewone leden wordt geheven wordt jaarlijks 

vastgesteld door middel van een contributieverordening en is in ieder geval verschuldigd 
voor een door het bestuur te bepalen periode zoals bepaald in artikel 8 en 9 van de 
statuten, behoudens een vermindering of ontheffing van de 
contributiebetalingsverplichting, zoals bepaald in de statuten en in dit artikel. In de 
contributieverordening wordt ook de structuur van de contributie vastgelegd. 

2. De vaststelling geschiedt in de jaarlijkse bijeenkomst van de algemene 
ledenvergadering, die voorafgaand aan het verenigingsjaar plaatsvindt. 

De contributie voor het schooljaar 2016-2017 is als volgt: 

 Een lid zonder kinderen betaalt ANG. 75,00 

 Een lid met één kind op één van de VPCO-scholen betaalt ANG. 575,00 

 Een lid met twee kinderen op de VPCO-scholen betaalt ANG. 1.075,00 

 Een lid met drie of meer kinderen op de VPCO-scholen betaalt ANG. 1.425,00 
        

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd. Voor bestaande leden geldt dat zij hun 
contributie voor 1 mei (dus voorafgaand aan het betreffende schooljaar) moeten hebben 
voldaan. Openstaande schulden worden niet geaccepteerd. Nieuwe leden moeten de 
contributie binnen 3 werkdagen na inschrijving als lid hebben voldaan, alleen dan is het 
lidmaatschap definitief. Betaling kunt u verrichten bij een van de onderstaande banken: 
- Bij de MCB Bank op rekeningnummer 900.955.08 
- Bij de Giro Bank op rekeningnummer 111.4412 
Bij betaling verzoeken wij u uitdrukkelijk om de volgende gegevens te vermelden: 
- lidnummer/naam van het lid ofwel 
- lidnummer/factuurnummer 
U kunt uiteraard ook betalen via elektronisch bankieren en daarnaast bieden wij de 
mogelijkheid om met pin te betalen op al onze scholen en bij het kantoor van de VPCO.   
 
Het is mogelijk om een verzoek tot contributievermindering in te dienen. Dit doet u door een 
schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen bij de algemeen directeur van de VPCO onder 
overlegging van uw inkomensbescheiden. Alle verzoeken worden vertrouwelijk behandeld 
en schriftelijk beantwoord. Indien contributievermindering wordt toegekend zal dat slechts 
voor één schooljaar gelden. Indien het nodig mocht zijn kan men elk jaar opnieuw een 
schriftelijk verzoek voor contributievermindering indienen. 
 
Indien niet wordt voldaan aan de contributieverplichtingen, dan is de VPCO genoodzaakt om 
een incassobureau in te schakelen. Dit betekent dat bovenop het contributiebedrag een 
extra toeslag van 15% in rekening zal worden gebracht voor leden die niet aan hun 
verplichtingen voldoen. 
 
Bestuur VPCO 


