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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 21 September 

2021 

 

1. Opening  

De vergadering wordt om 20.00 uur geopend door de voorzitter. Er zijn inclusief de OR leden 12  

aanwezigen. De vergadering is weer live en vindt plaats op school.  

 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 22 september 2020 

De notulen worden goedgekeurd en komen op de website te staan.  

 

3. Jaarverslag 2020-2021 

Alle gebruikelijke activiteiten zijn weer georganiseerd, uitgevoerd of gefinancierd vanuit de ouderbijdrage 

door het bestuur van de ouderraad met hulp van vele vrijwilligers. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.  

 

4. Financieel jaarverslag 2020-2021 / 5. Begroting 2021-2022 

De jaarstukken worden toegelicht.  

• De uitgaven zijn op sommige punten lager uitgevallen in verband met COVID-19, waardoor 

activiteiten niet of in een andere vorm hebben plaatsgevonden.  

• Financiële commissie heeft een groot deel van de ouderbijdrage kunnen innen.  

• KUVO-bijdrage van twee jaar geleden niet opgevraagd door school, staat nog op de 

bankrekening. OR gaat in overleg met school waar dit geld aan besteed kan worden.  

• Het 'schoolkamp-tientje' aan groep 8 is er uit gehaald; dit is in de posten ‘reservering kosten’ en 

‘gereserveerd vorig jaar’ terug te vinden.  

• Er is nu een buffer. Die is enerzijds nodig als reserve omdat schoolkamp voor het eerste 

incasso-moment valt en het aantal leerlingen gaat dalen, maar sommige vaste lasten hetzelfde 

zullen blijven. Anderzijds hebben we niet meer zo’n grote buffer nodig, omdat de incasso 

vervroegd is en daardoor geld in kas is voordat grote uitgaven zoals Sinterklaas gedaan 

moeten worden. Er moet overleg plaatsvinden over een bestemming voor een deel van deze 

buffer. Opties die genoemd worden: leerlingenraad mee laten denken, bijvoorbeeld over 

pleinopvulling/ -speelgoed (Floris), schoolbibliotheek (Floris), iets extra’s bij vaste activiteiten 

zoals Sinterklaascadeaus (Brigitta).  

De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge over het gevoerde kasbeleid. 

 

6. Ouderbijdrage 2021-2022 (vaststellen bedrag) 
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De ouderraad heeft het voorstel om de ouderbijdrage het komende jaar gelijk te houden. De 

ouderbijdrage blijft dan €47,50 per kind (plus €6,- KUVO). Het voorstel wordt in de vergadering 

goedgekeurd.  

 

7. Bestuursverkiezing 

Jolanda Brouwer treedt af als secretaris en lid van de OR. Zij wordt vervangen door Denise Tomassen. 

Wendy de Bruin treedt af als algemeen lid van de OR. Sabrina van Breukelen, Anne van Es en Stefanie 

Lamme treden toe als algemeen lid van de OR.  

 

De samenstelling van de ouderraad wordt nu als volgt: 

Margreet van der Does (voorzitter) 

Kareliene Pouw (penningmeester) 

Denise Tomassen (secretaris) 

Sabrina van Breukelen  (algemeen lid) 

Anne van Es (algemeen lid) 

Stefanie Lamme (algemeen lid) 

 

8. Benoeming kascontrolecommissie 

Brigitta Krisman neemt afscheid van de kascontrolecommissie. Justin Bakx blijft nog een jaar en vormt 

samen met Wendy de Bruin de kascontrolecommissie voor volgend schooljaar.  

 

9. Rondvraag 

• Geen punten 

 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20.45 uur af.  

 

CONCEPT NOTULEN, NOTULEN DIENEN AKKOORD TE WORDEN BEVONDEN OP ALV 2022  


