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Støtteforeningen
Vejen Friskoles Venner
Støtteforeningen er en frivillig organisation, der har til formål at planlægge og
afholde arrangementer til fordel for Vejen Friskoles elever samt børn i
Børnehaven. Medlemskontingent koster årligt 200 kr. pr. husstand og enlig
forsørger betaler 100 kr. årligt. Beløbet betales senest 1. september til:
Reg. nr. 9739 konto nr. 0002800993 – skriv barnets navn + klasse.
Støtteforeningen bruger bl.a. kontingentet på at købe store og små ting, som
gør børnenes dage bedre og sjovere.
Støtteforeningen har en bestyrelse, der er valgt på Støtteforeningens
generalforsamling. På generalforsamlingen, hvor alle har mulighed for at
deltage, fortæller formanden om året der er gået og om foreningens fremtidige
planer. Derudover fremlægges revideret regnskab. På generalforsamlingen er
der mulighed for at komme med nye idéer til aktiviteter og lignende.
Alle, der har tid og lyst til at gøre en forskel, er velkomne til at være med i
Støtteforeningens bestyrelse uanset om man har barn på skolen, i børnehaven
eller ej. Det afgørende er, at man har lyst til at bidrage med sin tid og
arbejdskraft, nyde sammenholdet og have det sjovt.
Du er også velkommen til at blive skrevet på en liste, hvor vi må kontakte dig,
hvis vi har brug for hjælp til et arrangement.
Husk det er frivilligt at sige ja/nej tak til den pågældende opgave.
Både Støtteforeningen og børn er taknemmelige for al hjælp.

Sammen står vi stærkere!

Arrangementer

Støtteforeningen står bl.a. for at arrangere/hjælpe med:
♦ Julemarked
♦ Deltage i arrangementer f.eks. stå i bar til koncert
♦ Diverse ad hoc arrangementer som f.eks. tøjbazar, foredrag
Ønsker du at holde dig opdateret med Støtteforeningens
arrangementer, kan du følge med på Facebook ved at søge på
”Støtteforeningen Vejen Friskoles Venner”.

Donationer
Tidligere har Støtteforeningen doneret en multibane til skolegården,
bord/bænkesæt til børnehaven, fodbolde mv.

Nye projekter
Vi har lige afsluttet projekt multibane og går nu i gang med at
indsamle penge til nye spændende projekter.

Nye ideer
Har du eller dit barn et forslag til en super god idé – stor eller lille,
så tag fat i os.

Hvis du har spørgsmål, en god idé til et arrangement, kender en
potentiel sponsor af ting til børnene, tombola-gevinster til julemarked eller
lignende, så træffes vi på:
vejenfriskolesvenner@gmail.com

Ønsker du at bidrage økonomisk til Vejen Friskoles Venner og dens
aktiviteter, er du velkommen til at indbetale til:
reg. nr. 9739 konto nr. 0002800993

Hvem er vi?
Formand
Karina Smidt

Bhv. kl. 22 40 12 84
+
karinasmidt@hotmail.com
4. kl.

Næstformand
John Damgaard Jakobsen

Bhv. kl. 50 78 10 37
+
krybvaek@me.com
4. kl.

Kasserer
Lene Mynster Sørensen

Børne- 22 47 33 44
have lenemynster@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem
Trine Damsgaard Siebers

2. kl.

22 31 68 41
tdsiebers78@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Dorte Boesen Pedersen

6. kl.

22 13 36 12
dorteboesenpedersen@gmail.com

Følg os og støtteforeningens aktiviteter/tilbud på Facebook:

Støtteforeningen Vejen Friskoles Venner

