De vereniging Ynsprong
De vereniging Ynsprong maakt onderdeel uit van Oarsprong, de stichting waar twaalf basisscholen onder
vallen. Het primaire doel van de vereniging is het ondersteunen van de christelijke identiteit in de gemeente
Tytstjerksteradiel en het begeleiden en stimuleren van jonge mensen in hun weg naar volwassenheid. Dit doen
wij vanuit de Bijbelse normen en waarden.
Wij streven ernaar om te inspireren, te verbinden en in te springen waar dat nodig is. De ervaring leert dat de
vereniging dit op vele manieren doet. Zo financieren wij activiteiten op scholen die niet uit onderwijsgelden
betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het afscheidscadeau voor leerlingen in groep acht of de
aanschaf van middelen die niet uit onderwijsgelden kunnen worden gedaan. Ook financierden wij de aanbouw
van een kinderopvang bij een basisschool en ondersteunen wij Oarsprong door hen in huisvesting te voorzien.
En de vereniging doet nog meer dan dat; wij ondersteunen waar mogelijk lokale afdelingsraden op scholen en
kijken mee naar de wijze waarop Oarsprong wordt bestuurd. Kortom; wij zijn een actieve vereniging met een
goede financiële basis en staan met beide benen stevig in de scholengemeenschap.
Door jaarlijks een kleine financiële bijdrage te leveren helpt u mee om onze scholen te ondersteunen op de
gebieden waar de onderwijsgelden niet voor kunnen worden ingezet. De gelden van de vereniging worden
ingezet t.b.v. de ontwikkeling en begeleiding van uw kind, ter ondersteuning van uw basisschool en
ondersteuning van Oarsprong.
De contributie bedraagt per jaar €10,- voor het eerste lid en €5,- voor elk volgend lid. Door onderstaande in te
vullen gaat u akkoord met een automatische incasso door de vereniging. Opzegging van uw lidmaatschap kan
schriftelijk bij de school van uw kind. Uw lidmaatschap wordt bijzonder gewaardeerd en helpt het verstevigen
van de gezonde positie waar de scholen zich in bevinden!
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Aanmeldingsformulier lidmaatschap Ynsprong
Eerste lid
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Handtekening

Datum :

Tweede lid
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Handtekening

Datum :

Dit formulier kunt u inleveren bij de directeur van de school van uw kind.
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