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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter, Marieke Kunz, opent de vergadering om 8.30 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
Er zijn geen mededelingen.  
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Notulen Algemene ledenvergadering - 

De voorzitter  behandelt de notulen per pagina op redactie en inhoud. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen op de notulen. De  notulen worden -met dank aan de notulist- vastgesteld. 

3. Financiën 

3.1 Jaarrekening 2018-2019 

De penningmeester, Miranda Broodman, geeft een toelichting op de jaarrekening van 2018-2019. 

Resumerend: 

• In de begroting was uitgegaan van een tekort van 2.300 Euro;  

• Laag percentage van de ouders heeft de ouderbijdrage niet betaald (2,7%– in boekjaar 
2017-2018 was dit 8,6%); 

• Vrijwel alle activiteiten zijn binnen budget gebleven; 

• Enkele activiteiten genereren geld (Projectweek en Winterfair); 

• Schoolreisje was ongeveer 5% boven budget (veroorzaakt door duurdere bestemming en 
btw-verhoging); 

• Uiteindelijke tekort is 107,81 Euro. 
 

3.2 Controlecommissie Financieel Beheer 

De commissie meldt dat ook dit jaar kascontrole heeft plaatsgevonden. De boekhouding is prima in 
orde en de cie. complimenteert de penningmeester hiermee. Benadrukt wordt dat het fijn is dat het 
aantal niet-betalers (ouderbijdrage) dit jaar zo laag is. De cie. vraagt zich af of dit komt door de 
betaallink. Daarnaast heeft de Ouderraad veel inspanning verricht om dit aantal laag te houden: met 
goed resultaat. 

De cie. adviseert de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor de jaarrekening en het 
afgelopen boekjaar. Dit advies wordt overgenomen. 
 

3.3  Sponsoring 

Zoals in het jaarverslag van de sponsorcommissie staat te lezen, zijn dit jaar drie doelen gesponsord, 
te weten Plan Nederland, Vrienden van Veenhage (Sint&Piet) en Live Life Foundation.  

 
3.4  Decharge  
 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid over het boekjaar 2018-
2019. 
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3.5  Begroting 2019–2020 

De begroting is zodanig opgesteld dat het resultaat 2300 Euro negatief zal zijn (interen op reserves). 
De post Ouderbijdragen is voor een lager bedrag opgenomen, dit in verband met het teruglopend 
leerlingenaantal. 

De begroting wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld voor boekjaar 2019-2020. 
 
4 Verkiezing leden Controlecommissie Financieel Beheer 2019-2020 

Er zijn geen aftredende of (her)kiesbare leden. 
 

5. Aftredende en verkiezing nieuwe leden OR 

Lid Mariska Leenders treedt dit jaar af en is niet herkiesbaar.  
Mariska is ruim 10 jaar actief geweest voor de OR en heeft de projectweek gemaakt tot wat hij nu is. 
De voorzitter bedankt Mariska voor haar inzet en spreekt haar grote waardering hiervoor uit. 
Mariska zal op een later moment een passend en verdiend afscheid krijgen. 
 

Lid Changita Verveer is aftredend en herkiesbaar.  
Zij wordt unaniem herkozen voor een termijn van drie jaar (of eerder bij vertrek laatste kind van 
school). 
  
Judith van der Sman heeft zich aangemeld als potentieel lid.  
Alle aanwezigen zijn unaniem akkoord en daarmee is zij lid voor een termijn van 3 jaar (of eerder bij 
vertrek laatste kind van school). Judith zal ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Dit 
i.v.m. stemgerechtigheid in de OR, dit is statutair vastgelegd. 
 
Het aantal belangstellenden om deel te nemen aan de OR loopt de laatste jaren terug. Momenteel 
telt de OR 12 leden. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren is een verdere daling van het 
aantal leden ongewenst.  
 
6. Jaarverslag activiteiten afgelopen jaar 

In het jaarverslag zijn alle activiteiten van het afgelopen schooljaar beschreven, kortheidshalve 
wordt hiernaar verwezen. 

Tot voor kort voerde de OR de activiteiten uit zoals dit al jaren werd gedaan. Het afgelopen 
schooljaar zijn echter alle activiteiten en de wijze waarop deze activiteiten ingevuld worden met een 
kritische blik door de OR bekeken. Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in bijvoorbeeld 
uitgaven. Hierbij is ook gekeken wat er bij de OR hoort en wat juist bij school. Dit alles is besproken 
met de schooldirectie.  
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7. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering af. 

 


