Iyibirokuldönemi için el ele

Okuldestekderneği kendinitanitiyor

Förderverein der
Schule an der
Melanchthonstraße e.V.

Çocukların iyiliği ve geleceği
için el ele

Faydalı işler yapmak

Destek Derneğinin görevleri:
Okulu ve bazi aileleri aşan faliyetler ve gereken
malzemeler, dernek tarafından maddi ve manevi olarak karşılanıyor.
Aktif ve yaratıcı bir dernek olabilmek için,
gönüllü üyelere ihtiyacimiz var –böylece bazı
imkanlarısağlayabiliriz. Ne kadar çok veliler,
dedeler, nineler, meslektaşlar, arkadaşlar,
komşular ve iş yerleri katılırsa, çocuklarınızın
okul yasamını güzel ve aktifleştirmeye destek
olabiliriz.
Üye olarak, derneğin çalışmalarını şekillendirmeye yardımcı olabilir ve hangi projelere
destek vereceğimize bizimle birlikte karar
verebilirsiniz.

Derneğin maddi ve manevi desteklediği aktiviteler:

• Öğrenci çalışma grupları (Balafon-AG, Arılar-AG) için
çeşitli malzemeler alındı ve onarımlar yapıldı
• Kütüphaneye ekipman ve oturma yerleri
• Okul haftalık ve günlük gezilerine destek
• Okul eğlencesi ve okul kayıt eğlencesine destek
• Noel etkinlikleri
• Sirk projesi
• Oyun malzemeleri, örneğin salıncak, oyuncak v.s.
• Okul için eğitici malzemeler v.s.

Beitrittsformular
Förderverein der
Schule an der Melanchthonstraße e.V.

Ücreti ne kadar?

Ich möchte die Schüler/innen der Schule an der
Melanchthonstraße unterstützen und werde Mitglied
im Förderverein.
Name

Vorname

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

Dernek nasıl finanse ediliyor

E-mail

Name des Kindes

Öncelikle üyelerin ödediği üyelik ücretinden,
faliyetlerde kahve + kek satışlarından ve başka
özel faliyetlerden. Özel Projeler için muhtarlıktan ve bazı vakıflardan yardım taleb ediyoruz.
Asgari üyelik ücreti senede 20 Euro, 6 aylik
hesabınızdan çekilir. 6 aylik üyeliğinizi iptal
edebilirsiniz.
Derneğimizin üyelik ücretini ve bağıslarınızı vergiden düsebilirsiniz. 50 Euro
üzerindeki bağıslara “bağısbelgesi” taktim
edebiliriz.

Geburtsdatum

Klasse

IBAN

DE
Beitrag pro Halbjahr
(Bitte mindestens 10 € eintragen)

Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag
bis auf Widerruf per Lastschrift von meinem Bankkonto
abgebucht wird. Bei nicht ausreichender Deckung verpflichte ich mich die Kosten für Rückbuchungen meines
Beitrags vom Konto des Fördervereins zu übernehmen.
Datum

Unterschrift

Sie können ihre Mitgliedschaft, ohne Kündigungsfrist,
zum Ende eines Halbjahres durch eine kurze Mitteilung
kündigen.
Foerderverein-Melanchthonschule@web.de

Sizde bize katılın

Sizde üye olup aramıza katılırsanız çok seviniriz,
okul destek derneğinin velilerin destek ve yardımına ihtiyacı var.
Destek ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Förderverein der
Schule an der
Melanchthonstraße e.V.
Melanchthonstraße 150
28217 Bremen
Foerderverein-Melanchthonschule@web.de
www.foerderverein-melanchthonschule.de
Bankverbindung: Sparkasse Bremen
IBAN DE66 2905 0101 0081 8289 23
BIC: SBREDE22XXX

