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Florion is een vereniging van toegewijd christelijke scholen die staan in de gereformeerde traditie. Om lid te 

kunnen worden van de vereniging is volgens de statuten vereist dat leden schriftelijk verklaren in te kunnen 

stemmen met de grondslag en het doel van de vereniging. De grondslag en het doel luiden als volgt:  

Artikel 2 Grondslag 

1. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God. 

2. Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Eenheid. 

Artikel 3 Doel en middelen 

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen geven van gereformeerd onderwijs overeenkomstig de grondslag, 

hiervoor in artikel 2 genoemd. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door de stichting en instandhouding van één of meer instellingen voor gereformeerd 

primair onderwijs en door andere middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 

De grondslag is nader uitgewerkt in een identiteitsdocument.  

 

Ondergetekende, 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………….……………………….…….. 

 

Adres: ……………………….…………………………………………..………………………………….…………………………….….…. 

 

Postcode/Plaats: ………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

. 

Telefoon: ………..………………………………………………………….………………………………………………..………………… 

 

E-mailadres: ………………………………………………………………………….…………………….……………..…..…...………… 

 

Naam school: ………….……………………………………………………………………..……………………………….………………. 

geeft hierbij te kennen dat hij/zij wil toetreden als: 

□ lid van Florion, vereniging voor gereformeerd primair onderwijs 
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Ik verklaar in te stemmen met de grondslag en het doel van Florion, vereniging voor gereformeerd primair 

onderwijs en gedurende mijn lidmaatschap in lijn daarmee te handelen. 

Leden verplichten zich hierbij om de contributie voor het lidmaatschap te betalen die jaarlijks op de 

ledenvergadering van Florion wordt vastgesteld. Inning van de contributie vindt plaats door middel van 

automatische incasso of per factuur. U dient hiervoor hieronder uw rekeningnummer in te vullen. Opzegging 

van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, zoals vastgelegd in de statuten van Florion, via het 

volgende e-mailadres: ledenadministratie@florion.nl.  

 

Plaats:   ………..……………………………….…………………………Datum: …………………………………….……….………… 

 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

Aanvullende gegevens 

IBAN:    [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

Aantal kinderen op school: ……………………….…………………………………………………………………….……..  

In groep(en): …………………………………………………………………………………..…………………….….…..………………… 

 

In te vullen voor de ledenadministratie: 

Lid per: ……………………………………………………………………..……………………………………….…………………..……... 

Bevestiging van inschrijving verstuurd? …………………………………………………………………..………………………….. 


