
Notulen Jaarvergadering  

Datum: 12 november 2020, via MEET 

Aanwezig: Karin, Joanne, Carolien, Jeroen, Sophie (lk), Thamar (lk), Stephanie 

(lk), Francesca (dir) 

Peter (OR pen.), Arnoud (OR vz.) Antoinette (adj.OR)  

Afwezig: geen ouders hebben zich gemeld voor deelname of met vragen / opmerkingen 

Volgende: 7 januari 2021 - 19.30 uur 

_______________________________________________________________ 

 

Korte voorstelronde van de leden aanwezig bij de jaarvergadering. 

 

Verslag jaarvergadering 2019-2020 vaststellen. 

Vanuit de ouders van de school en de aanwezigen bij deze vergadering zijn geen vragen.  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

Financieel verslag Ouderraad 2019-2020, begroting 2020-2021 en vaststellen ouderbijdrage 

2019-2020 

Karin: Dank voor het heldere verslag. Positief verrast dat de ouderbijdrage nu eenmalig verlaagd 

wordt. 

 

Jeroen: Er is veel reserve. Zit hier een minimum of maximum op?  

Penningmeester: Wat er in een jaar aan inkomsten binnenkomt wordt ook per jaar uitgegeven. Het 

geld dat er op de spaarrekening staat moet geïnterpreteerd worden als buffer.  

Reserves kunnen dit schooljaar gaan oplopen met 2000 euro. Zeker gezien de onzekere financiële 

situatie de komende periode, waarbij wellicht ouders ook in betalingsproblemen kunnen komen, 

belangrijk. De korting op de ouderbijdrage kan dit schooljaar omdat het schoolreisje vorige 

schooljaar niet is doorgegaan. 

 

De begroting van 2020-2021 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Ouderbijdrage wordt vastgesteld op € 35,- 

 

Verslag Kascommissie (decharge verlenen aan penningmeester OR) 

Decharge wordt door de kascommissie aan de penningmeester verleent. 

 

Benoeming kascommissie volgend jaar 

Vivian Premsela en Paul Meiboom zullen komend schooljaar wederom zitting nemen in de 

kascommissie. 

 

Benoeming nieuw MR-lid, afscheid Carolien 

Carolien is sinds 2013 lid van de MR en neemt nu afscheid. Namens de school en de oudergeleding 

van de MR hartelijk dank voor je inzet!  

Jeroen Terheggen is het nieuwe MR lid. Welkom. 

 

Mededeling 

De OR hoopt komend jaar weer wel de feestelijkheden te kunnen organiseren en zoekt dan naar 

nieuwe leden. Heeft u interesse? or@kindercampusking.nl  
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