
Üyelik beyanı – Beitrittserklärung 
 
Bu belge ile Gemeinschaftsschule Weil am 
Rhein`ın kalkınma derneğine katılmak istiyorum. 
 
Soyad: 
Ad: 
Adres: 
Posta kodu: 
Telefon/ Cep telefon: 
E-posta: 
 
Senelik üyelik katkım: ____________________ 
Euro (asgari katkı 12 Euro). 
 

Senelik üyelik katkımı banka kanalı ile her 
yılın 31 Mart`ına kadar ödeyeceğim (ya da 
derneğe daha geç katılırsam derhal ödenecek). 
 
YA DA 

Senelik üyelik katkımı her yılın 31 Mart`ına 
kadar nakit ödeyeceğim (ya da derneğe daha 
geç katılırsam derhal ödenecek).  
 
 
 
 
 
 
 

Kişisel verilerimin korunduğunu biliyorum. 
 
Yer, Tarih: 
İmza: 
 

İletişim - Kontakt 

 
Adres:  
Förderverein der GMS Weil am Rhein e.V. 
Egerstraße 1, 79576 Weil am Rhein    
Tel. 07621/5 773 680 
E-posta: foerderverein@gms-weil.de 
 
İrtibat kişileri: 
Susanne Streff 
1. başkan 
Tel. 07621/1619949 
 
Vanessa Schmidt 
2. başkan 
07621/5773680 
 
Banka detayları: 
Sparkasse Markgräflerland 
IBAN: DE34 6835 1865 0107 9655 27 
BIC: SOLADES1MGL 
Gläubiger-ID: DE85ZZZ00000220084 
 

Hayırsever çalışmaları: 
Kalkınma derneği 12.01.2004 kurulmuştur. 
Kulüp kaydına kayıt  (VR 411559) yerel mahkeme 
Freiburg`da edilmiştir. 
Bizim derneğimizde sadece hayırsever amaçlar 
için çalışılıyor. Sizin katkınız bağış olarak vergiden 
düşülebilir.  

 
 

 
Gemeinschaftsschule Weil am 

Rhein`ın kalkınma derneği - 
Förderverein der 

Gemeinschaftsschule Weil am 
Rhein e.V. 

 

 
 

 
Biz çocuklarınızı destekliyoruz,  

sizde bizi destekleyin!  
- 

     Wir unterstützen Ihre Kinder,  
unterstützen Sie uns! 

 



Gemeinschaftsschule Weil am Rhein`ın 
kalkınma derneği –  
Förderverein der Gemeinschaftsschule 
Weil am Rhein e.V. 
 
Gemeinschaftsschule Weil am Rhein sadece 
birkaç yaşında.  
Çok şey yaratıldı, daha çok şey yaratılacak.  
 
Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve pedagojik 
elemanlarımız okulumuzu sadece öğrenilecek bir 
yer değil, öğrenilecek ve yaşanacak bir yer 
yapıyorlar.  
Veliler de okulumuz ile gittikçe daha fazla 
ilgileniyorlar.  
 
Bir kalkınma derneği olarak okulumuzda yapılan 
çalışmaları destekleyebiliriz.  
Bunun için bağışlarınıza güveniyoruz ve aktif 
gönüllü yardımınızı dört gözle bekliyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hedeflerimiz –  
Unsere Ziele 
 
 
 

§ Okulumuzu ve öğrencilerimizi etkinlikler 
ile ve ekonomik imkanları konusunda 
desteklemek. 
 

§ Okul topluluğumuzu güçlendirmek. 
 

§ Her yaştan insanın kendini iyi 
hissedebileceği ve geliştirebileceği bir 
ortam yaratmak. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekliflerimiz ve fikirlerimiz –  
Unsere Angebote und Ideen  
 
 
 

§ Okul odaları, ortak kullanım alanları ve 
açık alanları geliştirmek ve tasarımlamak 
(örneğin tırmanma duvarı oluşturmak). 
 

§ Etkinlikler, değişik kutlamalar/ partiler 
organize etmek ve düzenlemek. 
 

§ Şiddet-, bağımlılık-, ve medya önlemleri 
konusunda desteklemek. 
 

§ Bireysel durumlarda ekonomik yardımda 
bulunmak. 
 

§ Sınıf aktivelerinde yardımcı olmak. 
 

§ Okul sosyal hizmetinin ve tam gün 
bakımında desteklemek. 
 

§ Atölyeler, seminerler ve sunumlar 
organize etmek. 

 
 
Desteklerinizi bekliyoruz! –  
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 
 
 
 


