Lidmaatschap
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS
organiseert activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren.
Lid worden?
Lid word je als leerlingenraad. Als lid van het LAKS krijg je:
 €10,- korting p.p. op de tweedaagse MR-trainingen, voor 3 scholieren per schooljaar
 een gratis cursus voor jouw hele leerlingenraad op jouw school
 stemrecht op de ledenvergadering van het LAKS
 een aantal keer per jaar de digitale nieuwsbrief
 hulp van het LAKS bij al je vragen over je leerlingenraad
 uitwisseling met andere leerlingenraden
Als lid ben je verplicht om:
 één keer per jaar de contributie te betalen*

Stap 1. Vul onderstaande gegevens in, en laat een handtekening** zetten door de
financiële administratie en/of directeur van je school.
Stap 2. Ga naar www.laks.nl, klik op ‘Lidmaatschap’ en vul jullie gegevens in.
Stap 3. Maak een scan van dit document en upload het bij de gele button onderaan de
internetpagina. Als het niet lukt, kun je het ook mailen naar info@laks.nl .
Stap 4. Klik op ‘Verstuur’. Wij verwerken dan jullie lidmaatschap!

Naam school:
Adres:
Mailadres financiële administratie:

Datum:

Handtekening:

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt per schooljaar €60,00. Je school krijgt hiervoor tijdens het
schooljaar een factuur toegezonden. De ledenvergadering (waar je zelf dus bij bent!) stelt ieder jaar opnieuw de
hoogte van de contributie vast. Als je als leerlingenraad geen geld hebt en je school niet wil betalen, dan kun je
om ontheffing van de contributieplicht vragen bij het LAKS-bestuur.
*

** Bij het ondertekenen van dit formulier gaan jullie akkoord met onze Verenigingsstatuten, waarin o.a. de
doelen en termijnen van het lidmaatschap beschreven staan. Alle documenten zijn te vinden via www.laks.nl
Dit formulier ingevuld en ondertekend uploaden via het online Lidmaatschapsformulier. Bij het invullen en
opsturen van dit formulier, ga je akkoord met ons Privacy Statement (laks.nl/privacybeleid).

