Beitrittserklärung
Ich möchte die Arbeit des Fördervereins gerne im Rahmen einer Mitgliedschaft unterstützen

_________________________

________________________

Name, Vorname

Mein(e) Kind(er), Klasse(n)

_________________________________
Straße, Nr.

________________________________
Telefon

_________________________________
Postleitzahl, Ort

________________________________
E-Mail

Mein jährlicher Beitrag :

€

Freunde & Förderer
Verein der

der KGS Passstraße Aachen e.V.

(Mindestbeitrag 12 €)

Die Beitragszahlungen möchte ich leisten durch:
Dauerauftrag (Kontodaten s.u.)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

oder

SEPA Lastschriftauftrag
Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der KGS Passstraße Aachen e.V. , Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-ID: DE66ZZZ00001468719
BIC
IBAN
Name des Kontoinhabers

Bank

____________________________________________
Sehir/Tarih, Imza
Üyelik yeni okul yılının başında başlar ve bir okul yılı için geçerlidir. Üyelik, okul yılının bitiminden üç ay önce yazılı olarak
iptal edilmezse, başka bir okul yılı için otomatik olarak yenilenir. Federal Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak
kişisel verilerimin ilişkilendirme amacıyla saklanmasını ve işlenmesini kabul ediyorum. Her zaman Förderverein` dan bu
veriler hakkında bilgi alma fırsatım olur.

Tamamlanan kısmı Förderverein'e gönderin. Ayrıca başvuru formunu sınıf öğretmeni
veya okul sekreterliği aracılığıyla da iade edebilirsiniz.
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…Cocuklarimiza
Ögrenmeyi severerk
ögertebilmek icin
Destekleyin
Katilin
Yardim edin

Biz Kimiz?

Sende Katil!

Sevgili ebeveynler ve KGS Passstraße'nin komşuları,
Bizim okul, cok önemli sekilde St. Elisabeth ve çevresindeki bölgeyi karakterize
ediyor. Çeşitli milletlerden çocuklar burada Ögretim görüyor. 20 yıldan fazla bir
süredir Ilkokulumuzda Förderverein (Okul destek Birligi) var.
Üyelik ücretleriniz ve bağışlarınız sayesinde, birçok, Kamu fonlarından Finanse
edilmesi mümkün olmiyan, çocuklarımiz icin Projeler ve Yatirimlar
gerceklestirebildik:
▪ Sınıflarda modern, boyut ayarlı mobilyalar
▪ Salondaki sahne ve oturma alanları
▪ Müzik aletleri ve spor malzemeleri
▪ Öğrenci kütüphanesi için kitaplar
▪ DFB futbol sahasının ortak finansmanı
▪ Sinif ve Okul gezileri için destek
▪ Pius Spor Salonu ile “Öğrencilerle Öğrencilere Yardım” Projesi
° Sirk Projesi / Sponsor Koşusu
° vs.

Okul hayatını zenginleştiren
etkinlik ve projeleri
destekliyoruz.
Bunlara mentorluk, boş zaman
etkinlikleri ve kültürel
etkinlikler dahildir.
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Bağımsız bir kuruluş olarak, Förderverein, okul
yönetimi, öğretim personeli, öğrenci temsilcileri ve
veli konseyi ile yakın bir şekilde çalışmakta ve
okulu canlı ve geleceğe yönelik hale getirmek için
maddi ve maddi olmayan bir katkı sağlamaktadır.
o
Förderverein`nin finansal sübvansiyonlar sayesinde, cocuklarimiza çoğu
zaman ek öğrenme kaynakları sunabiliyoruz.
Başarılı bir şekilde çalışmaya ve çocuklarımızın yararına çalışmaya devam
edebilmemiz için yardımınıza güveniyoruz. Förderverein'in çalışmalarına
üyeliğiniz, bağışlarınız veya sponsorluklarınızla destek olun.
Yılda 12 € veya tek bağış, çocuğunuzun
desteğine önemli bir katkı sağlar!

Vereinsinformationen
Verein der Freunde und Förderer der KGS Passstraße Aachen e.V.
Passstraße 10
52070 Aachen

Tel.: 0241/154323 (Sekretariat)
email: foerderverein.kgs@gmx.de
www.kgs-passstrasse.de

Markus Koch (Vorsitzender)
Zeki Bilican (stellv. Vorsitzender)
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