
        
 
 
LID WORDEN VAN DE OGO-ACADEMIE 
 
De OGO-Academie is een vereniging.  
U kunt dus lid worden. 
 
Het lidmaatschap kost per kalenderjaar: 
• studenten en gepensioneerden     € 30,50 
• t/m salarisschaal 10 (bv. leerkrachten, adjunct-directeuren)   € 43,50 
• vanaf schaal 11 (bv. directeuren, nascholers, begeleiders e.d.) € 53,50 
 
U ontvangt als lid van de OGO-Academie korting op een abonnement op Zone, tijdschrift voor 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Wij geven uw wens voor korting op een abonnement door aan 
uitgeverij Van Gorcum. 
Elk jaar wordt de contributie met €1,- verhoogd. 
 
INSCHRIJFFORMULIER  
□    Ik geef mij op als lid van de OGO Vereniging (voorheen OGO-Academie). 

   Bedrag € 30,50 / € 43,50 / € 53,50 (omcirkelen wat van toepassing is: zie hierboven) 
□    Ik neem een kortingsabonnement op Zone.  
 
De contributie wordt automatisch geïncasseerd  
 
Bankrekening  : ……………………………………………………………………… 
 
Naam rekeninghouder : ……………………………………………………………………… 
 
Adres rekeninghouder : ……………………………………………………………………… 
 
Handtekening   : ……………………………………………………………………... 
 
Datum   : ................................................................................................ 
 
 
GEGEVENS NIEUW LID OGO-ACADEMIE 
 
Naam     : ……………………………………………………………………… 
 
Adres    : ……………………………………………………………………… 
 
Postcode, woonplaats  : ……………………………………………………………………… 
 
Telefoon privé   : ……………………………………………………………………… 
 
E-mail privé   : ……………………………………………………………………… 
 
Werkzaam bij   : ……………………………………………………………………… 
 
Functie    : ……………………………………………………………………… 
 
Adres werk   : ……………………………………………………………………… 
 
Postcode, woonplaats  : ……………………………………………………………………… 
 
Dit formulier ingevuld en ondertekend per e-mail sturen naar het secretariaat:  
secretariaat@ogo-academie.nl 
 
Denk alstublieft om uw handtekening! 
 



 
 
Regels voor het lidmaatschap van de OGO-Academie 
Door lid te worden van de OGO-Academie verbind je je aan een vereniging, daar horen de volgende 
regels bij:  
 
• Het lidmaatschap geldt voor één persoon en is niet overdraagbaar. Scholen kunnen geen lid 

worden. 
• Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder opzegging 

automatisch verlengd. 
• Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 november. Dit kan per brief of e-mail, 

gericht aan het secretariaat.  
• De contributie wordt in het voorjaar per automatische incasso geïnd.  
• Wanneer de contributie niet betaald is volgt er bij elke herinnering een bijdrage van €2,50 voor de 

administratiekosten.  
• Het bestuur van de OGO-Academie zal een eventuele verhoging van de contributie tijdig bekend 

maken op de website.  
• De vereniging gebruikt het lidmaatschapgeld voor de verdere ontwikkeling van 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs in theorie en praktijk. Zo ondersteunt de vereniging onder andere 
de bijzondere leerstoel Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, de ontwikkeling van de OGO- 
kwaliteitskaarten en verschillende netwerken. 

 


