
 

 
V-formulier 

 
 
Vereniging voor Protestants 
     Christelijk Onderwijs 
 
Pimpiriweg 34 
 
Postbus 3555, Curacao 
 
Tel. 737-8355 / 737-9440 
 
Fax 737-2024 

 

INSCHRIJFFORMULIER & ALGEMENE 
VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP VPCO 
Zoals bedoeld in de betreffende artikelen van het huishoudelijk reglement en de statuten van de VPCO 

Bestaand/Gewezen lid: 

□ Ik ben/was al lid van de VPCO en heb een kind/kinderen op de volgende school/scholen: 
 

□ MAFO  □ MACR   □ MACC  □ DIVI   □ ASFO  □ ASCP   □ ASHV  □ de Pareltjes (SNA) 
 

Naam/namen kind(eren): _______________________________________________________ 
 

Ik ben: □ gewoon lid  □ buitengewoon lid  □ buitenlid  □ voormalig lid van de VPCO 

Nieuw lid: 

□ Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en het type lidmaatschap waar ik uit kan 

kiezen en schrijf mij in als/voor (gelieve hieronder zowel het type lidmaatschap als  de voorkeur aan te 
geven)*: 

• □ gewoon lid van de VPCO  □ buitengewoon lid van de VPCO  □ buitenlid van de VPCO 

• □ uitsluitend  MAFO  □ Voorkeur MAFO  □ uitsluitend ASFO □ Voorkeur ASFO  □ geen voorkeur 

 
De plaatsen worden in de volgende volgorde opgevuld: 

1. Kinderen van bestaande gewone en buitengewone leden; 
2. Kinderen van gewone leden; 
3. Kinderen van buitengewone leden; 
4. Kinderen van buitenleden. 

Gegevens lid: 
Achternaam: 

 
 

Voorna(a)m(en): 
 
 

 
Geslacht: 
 

□ Man                    □ Vrouw 

Geboortedatum (dd-mm-jj): 
 
 

Geboorteplaats: 
 
 

Identiteitsnummer (jjjjmmddnr): 
 
 

Straat en huisnummer: 
 
 

Telefoonnummer: 
 
 

Email adres: 
 
 

Nationaliteit: 
 
 

Bij inschrijving als gewoon lid: 
Lidmaatschap van (naam dragende kerk): 

 
 

Toe te voegen documenten: Identiteitsbewijs en bij inschrijving als gewoon lid, een kopie bewijs 
lidmaatschap dragende kerk wat niet ouder is dan 6 maanden 

Ondertekening 

Hierbij verklaart ondergetekende zich ervan bewust te zijn dat de VPCO een vereniging is op Protestants Christelijke grondslag en 
gaat ermee akkoord dat zijn/haar kind(eren) onderwijs ontvangt/ontvangen conform de visie en uitgangspunten van de vereniging. 
Tevens verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de algemene voorwaarden lidmaatschap, de statuten en de huishoudelijke 
reglementen van de VPCO. Het lidmaatschap wordt minstens aangegaan voor de periode zo lang als één of meerdere kinderen  
van het lid een VPCO school of de Pareltjes bezoekt. Bij ondertekening wordt verklaard geheel vrijwillig en naar eigen keuze te 
hebben gekozen voor een lidmaatschapstype. 
 
 

Handtekening: 
 
 

 

Datum: 
 

*Zie voor een toelichting de bijgevoegde Algemene Voorwaarden 



 

 



 

ALGEMENE VOORWAARDEN  LIDMAATSCHAP VPCO  

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
DE ORGANISATIE 

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) biedt onderwijs aan op een protestants-christelijke 
grondslag. Dit betekent dat wij ons geïnspireerd en gedreven voelen door het Evangelie van Jezus Christus, 
zoals dat tot ons komt in de Bijbel en de christelijke traditie. Wij zijn een door waarden gedreven vereniging met 
scholen waar vanuit geloof, hoop en liefde onderwijs wordt gegeven aan onze leerlingen en kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs wordt aangeboden.  
 
De VPCO is een vereniging die een aantal scholen in stand houdt op protestants christelijke basis. Bij het kiezen 

van een VPCO-school voor uw kind, maakt u een keuze zich te verbinden aan een groep scholen voor Peuter, 

Funderend, Funderend Speciaal en Voortgezet Onderwijs.  

Het gaat om de volgende scholen: 
 
Marnixschool (FO) 
Marnixcollege Rio Canario (VSBO basisvorming)/Marnixcollege Cas Cora (VSBO bovenbouw) 
Dr. Albert Schweitzerschool (FO) 
Dr. Albert Schweitzerschool (HAVO VWO) 
Dr. Albert Schweitzerschool (VSBO) 
Divi Divi LOM school (SO) 
 
Naast de bovengenoemde scholen wordt ook het Christelijk Peutercentrum de Pareltjes erkend als een VPCO 

peuterschool. De vereniging wordt geleid door een bestuur. De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen 

van een algemeen directeur. De algemeen directeur adviseert het bestuur en geeft leiding aan het stafbureau. Dit 

stafbureau is dienstverlenend aan de scholen die onder het bestuur van de VPCO vallen. Het bestuur bestaat uit 

gewone leden van de vereniging.  

De VPCO telt vier dragende kerken: de Methodist Church, de Evangelische Broedergemeente, de Gereformeerde 

Kerk en de Verenigde Protestantse Gemeente. Deze kerken waren betrokken bij de oprichting van de vereniging 

in 1950. 

 
LIDMAATSCHAP VERENIGING 

De VPCO kent onder meer de volgende lidmaatschapsvormen, waar u vrijwillig uit kunt kiezen: 
1. Gewone leden 
2. Buitengewone leden 
3. Buitenleden 

 
Gewoon lid 

U kunt als gewoon lid van de VPCO worden ingeschreven wanneer u:  
1. als gewoon lid conform  het bepaalde in de statuten wenst bij te dragen aan de vereniging; 
2. ingeschreven staat bij één van de dragende kerken; de Verenigde Protestantse Gemeente, de 

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

3. meerderjarig bent. 
 
De rechten en plichten van gewone leden zijn opgenomen in de statuten en zijn onder meer: 
 
Rechten: 

- stemrecht in de Algemene Ledenvergadering; 
- absolute voorrangspositie bij plaatsing op één van de VPCO-scholen en het peutercentrum de Pareltjes; 
- andere privileges zoals bepaald door het bestuur, die zijn voorbehouden aan gewone en buitengewone 

leden. 
Plichten: 

- het voldoen aan de jaarlijkse contributie voor de periode zo lang als één of meerdere kinderen van het lid 
een VPCO school  en/of het peutercentrum de Pareltjes bezoekt. 

 

Buitengewoon lid 

U kunt als buitengewoon  lid van de VPCO worden ingeschreven wanneer u:  
1. niet bent aangesloten bij een dragende kerk doch wel als buitengewoon lid conform  het bepaalde in de 

statuten wenst bij te dragen aan de vereniging; 
2. de wens heeft uw kind(eren) aan te melden bij één van de scholen van de VPCO en/of het peutercentrum de 

Pareltjes; 
3. meerderjarig bent. 



 
De rechten en plichten van buitengewone leden zijn opgenomen in de statuten en zijn onder meer: 
 
Rechten: 

- stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (m.u.v. bepaalde thema’s, zoals identiteit) conform statuten; 
- voorrang bij plaatsing op één van de VPCO-scholen en het peutercentrum de Pareltjes, na plaatsing van 
    kinderen van gewone leden; 
- andere privileges zoals bepaald door het bestuur, die zijn voorbehouden aan gewone en buitengewone 
    leden. 

Plichten: 

- het voldoen aan de jaarlijkse contributie voor de periode zo lang als één of meerdere kinderen van het lid 
een VPCO school en/of het peutercentrum de Pareltjes bezoekt. 

 
 
Buitenlid 

U kunt als buitenlid van de VPCO worden ingeschreven wanneer u:  
1. de wens heeft uw kind(eren) aan te melden bij één van de scholen van de VPCO (u gaat een verbinding aan 

met de betreffende school en in mindere mate met de vereniging van scholen); 
2. afziet van verenigingsrechten en –plichten zoals van toepassing op (buiten)gewone leden; 
3. meerderjarig bent. 
 
De rechten en plichten van buitenleden zijn opgenomen in de statuten. Buitenleden:  

- participeren niet aan de algemene ledenvergadering en hebben geen stemrecht; 
- verbinden zich niet tot het betalen van de jaarlijkse contributie; 
- hebben geen voorrangspositie bij plaatsing. 

 
 
Voorrangsregels 

Plaatsing van leerlingen op een VPCO-school  en/of het peutercentrum de Pareltjes  geschiedt zolang er naar 

oordeel van het bestuur plaats is op de betreffende school. Plaatsing geschiedt volgens de volgende 

voorrangsregels: 

-  Kinderen van gewone leden; 
- Kinderen van medewerkers van de VPCO die buitengewoon lid zijn; 
- Kinderen van buitengewone leden met kind(eren) op één van de VPCO scholen; 
-  Kinderen van buitengewone leden; 
- Kinderen die volgens de wettelijke bepalingen de toelating als leerling tot de school niet kan 
 worden ontzegd; 
- Kinderen van buitenleden. 
 

Bij gelijke prioriteit van aangemelde leerlingen beslist het bestuur over de te volgen procedure. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze statuten en het huishoudelijk reglement  die u kunt vinden op 
onze website. 
 
 
AANMELDING LID VERENIGING 

Om lid te worden van de vereniging dient u een formulier voor het lidmaatschap van de vereniging in te vullen en 
indien van toepassing een bewijs van inschrijving bij één van de hiervoor genoemde kerken te overleggen. Dit 
bewijs mag niet ouder zijn dan zes maanden. Daarnaast hebben we een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.  
De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen indien de benodigde formulieren geheel zijn ingevuld en de 

gevraagde documenten zijn overlegd. Indien het vereiste bewijs van inschrijving van een van de hierboven 

genoemde kerkgenootschappen ontbreekt, wordt men niet als gewoon lid maar als buitengewoon lid 

ingeschreven.  

CONTRIBUTIE (van toepassing voor gewone en buitengewone leden) 

Aan het gewoon en buitengewoon lidmaatschap van de vereniging is een verplichting tot het betalen van 
contributie verbonden. De contributieverplichting wordt vooraf bij inschrijving aangegaan voor zo lang één kind 
één van de scholen van de VPCO bezoekt.  
 

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld middels een 

contributieverordening. Voor het verenigingsjaar 2018-2019 is de contributie als volgt: 

• Een gewoon lid zonder kinderen betaalt ANG. 75,00 
• Een (buiten)gewoon  lid met één kind op één van de VPCO-scholen betaalt ANG. 575,00 
• Een (buiten)gewoon  lid met twee kinderen op de VPCO-scholen betaalt ANG. 1.075,00 
• Een (buiten)gewoon  lid met drie of meer kinderen op de VPCO-scholen betaalt ANG. 1.425,00 
           
 
De contributie kan op de volgende manier worden voldaan: 
- 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 en naam van het lid ofwel 
- lidnummer en factuurnummer
 

U kunt ook betalen via elektronisch bankieren en daarnaast bieden wij de mogelijkheid om met pin te betalen bij 

het kantoor van de VPCO en op al onze scholen. U kunt op geen van de locaties contant betalen. 

Indien u vanwege uw inkomenspositie niet in staat bent om aan de contributieverplichting te voldoen, dan is het 

mogelijk om een verzoek tot contributiekwijtschelding of -vermindering 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 

contributiekwijtschelding of -vermindering wordt toegekend zal dat slechts voor één verenigingsjaar gelden. Indien 

het nodig mocht zijn, kan men elk jaar opnieuw een schriftelijk verzoek 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. Dit geldt ook voor leden die hun 
lidmaatschap tussentijds opzeggen. 
 
In geval een kind gedurende het schooljaar wordt uitgeschreven bij een (peuter) school en het lid geen kinderen 
meer heeft op een VPCO school dan beëindigt het lidmaatschap automatisch.  
 
Bestuur VPCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Handtekening 


