Jaarverslag Bestuur Oudervereniging 2020-2021

Beste ouders,
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de oudervereniging (hierna: BOV) van de
Prins Willem Alexanderschool. In dit verslag geven wij een kort overzicht van de
georganiseerde activiteiten in het schooljaar 2020-2021. Ook vindt u in dit verslag de
jaarrekening van het afgelopen schooljaar en de begroting voor schooljaar 2021-2022.
Tijdens de jaarvergadering op 12 oktober 2021 zal dit jaarverslag toegelicht worden en is er
ruimte voor uw vragen. De jaarvergadering zal dit jaar weer fysiek plaatsvinden. We zijn erg
blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op school.
Het afgelopen jaar hebben we, ondanks corona, hele leuke activiteiten kunnen organiseren
voor de kinderen. De inzet van alle ouders is van groot belang voor het succes hiervan. Wij
willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedanken!
Met vriendelijke groet,
Namens alle leden van het BOV
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Notulen jaarvergadering 2019 – 2020

13 oktober 2020

Leden: Corinde Bults, Jan Albert Berkhof, Lupna Rais, Marlies Prust, Sadik Konuk, Michel
Verhoef, Jantine Schuitema, Arjan de Ridder
Bestuursleden: Robin van den Dragt (voorzitter), Else Bosma (penningmeester), Willeke
van Donkersgoed (secretaris), Marije Roetman, Suzan Kuijpers
Leerkrachten: Henny Walravens-Vervoort (tevens bestuurslid) en Yvonne Geelhoed
(directeur)

1. Opening
Welkom allemaal. De voorzitter geeft aan dat het best apart is zo digitaal maar dit gaat vast
goedkomen.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda is vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
4. Notulen algemene ledenvergadering van 15 oktober 2019
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
5. Jaarverslag 2019 – 2020
Het jaarverslag is akkoord. Arjan heeft een opmerking over het oud papier. Hij geeft aan dat
hij graag wil dat Robin tijdens de jaarvergadering van de OPA mee wil nemen om op alle
kraanwagens terug te gaan van 3 naar 2 lopers. Dit i.v.m. veiligheid en dat het geen verlies
aan efficiëntie oplevert (eerder winst).

6. Financieel overzicht 2019 - 2020
Christie heeft zich heel hard gemaakt voor het kind pakket. Het bedrag die we via het oud
papier binnen kregen is gehalveerd maar het is nog steeds een groot bedrag die we willen
behouden als inkomsten. Jan Albert benoemt nog de noodzaak om het oud papier lopen
meer te promoten.
De kosten van de avondvierdaagse zijn geheel weggevallen en deze zijn voor het
schoolfeest gebruikt. Hierdoor is het schoolfeest ook iets duurder uitgevallen
Bijzondere uitgaven – in de extra leden vergadering is gestemd over een te besteden bedrag
van 25.000 euro. Het is ook echt een mooi schoolplein geworden aldus Jan Albert.
De uitgaves zijn verder toegelicht en goedgekeurd.
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7. Verslag Kascommissie
De kascommissie is akkoord.
8. Begroting 2020 - 2021
Dit schooljaar hebben we 95 leerlingen. Er zijn weinig bijzonderheden en
standaardbedragen die we relateren aan het aantal leerlingen. De kosten komen uit op €
60,30 per kind. Aangezien we een positieve begroting hebben willen we de ouderbijdrage
voor dit jaar hetzelfde houden.
Bijzondere uitgaven:
De €5000,- is als stelpost opgenomen vanuit het budget wat we beschikbaar hebben. Als er
suggesties zijn voor het gebruik hiervan dan zijn deze meer dan welkom. Indien blijkt dat we
in het schooljaar een geschenk zouden willen doen dan hebben wij de mogelijkheid om tot
dit bedrag uit te geven. Als we meer willen uitgeven dan moet hier apart over worden
gestemd in een extra ledenvergadering.
We willen daarnaast ook nog middelen voor spel en activiteiten aanschaffen.

9. Afscheid en continuering van bestuursleden Oudervereniging
We gaan over tot stemmen voor het toelaten van Esther Santing - Toes als bestuurslid.
Willeke telt 11 stemmen waardoor Esther als nieuw bestuurslid is toegelaten.

10. Rondvraag
Corinde vraagt of het bedrag van de ouderbijdrage een normaal bedrag is en of het
percentage (82% van de ouderbijdrage wordt betaald) een normaal hoeveelheid is en hoe dit
komt.
Else legt uit dat de ouderbijdrage een normaal bedrag is of zelfs wel een redelijk laag bedrag
als je het vergelijkt met andere scholen. Het verschil per school is groot en dit komt
voornamelijk door het verschil in activiteiten die ze hiermee bekostigen.
Verder geeft Else aan dat het percentage wel hoger ligt dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden.
We hebben sinds een paar jaar meer gezinnen die asiel hebben aangevraagd in Nederland
en in die zin deels afhankelijk zijn van toeslagen. Kosten zoals ouderbijdrage kan in
sommige gevallen niet worden betaald waardoor de ouders afhankelijk zijn van een
kindpakket. Christie heeft zich sinds dit jaar echt ingezet om het kindpakket meer onder de
aandacht te brengen waardoor meer ouders het pakket hebben aangevraagd. Het is de
bedoeling dat Yvonne dit in de toekomst samen met een intern begeleider gaat oppakken.
Lupna benadrukt nog dat we er wellicht voor kunnen zorgen dat het percentage naar de
100% gaat.
Een volgende opmerking van Corinde hierover volgt. Ze kan nergens in de notulen
terugvinden dat er een brief in het arabisch is opgemaakt om dit kindpakket onder de
aandacht te brengen terwijl een van de ouders hier heel druk mee is geweest. Daarnaast
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vindt ze het slordig dat in de vorige notulen de namen van ouders niet voluit worden
geschreven maar worden o.a. benoemd als moeder van.
Er ontstaat een kort gesprek over dat de intentie goed is en dat niet expres is gegaan,
tenslotte maken we allemaal fouten en is dit ook een nevenactiviteit die we erbij doen.
Willeke geeft aan dat het de bedoeling is om iedereen met hun volledige naam in de notulen
te vermelden.

8. Afsluiting
De voorzitter wenst iedereen een fijne avond toe en sluit de vergadering.
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Verslag georganiseerde activiteiten
Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de activiteiten die de oudervereniging, in
samenwerking met het team, georganiseerd heeft. In chronologische volgorde wordt
hieronder verslag gedaan van deze activiteiten. Het bestuur heeft vijf keer online vergaderd.
De vergaderingen zijn vanuit het team bijgewoond door Henny Walravens. Naast de vijf
reguliere vergaderingen is er een Algemene Ledenvergadering geweest.
Bag2school
De opbrengst van Bag2school was dit jaar in totaal € 162,-. Dit is helaas een stuk lager
geweest dan voorgaande jaar.
Oud papier
Ondanks Corona is het oud papier ophalen dit schooljaar doorgegaan. Er zijn periodes
geweest dat we in de wijk startte omdat met elkaar verzamelen bij de Westerkerk door de
geldende maatregelen niet mogelijk was. In totaal is er € 2988,- aan oud papier opgehaald.
Waarvoor dank aan alle vrijwilligers.
Sinterklaas
De sint was dit jaar helaas een beetje ziek. Maar gelukkig heeft hij een mooi filmpje kunnen
maken zodat alle kinderen alsnog even onze Sint hebben kunnen zien. En als de kat van
huis is…. dansen de Pieten op tafel. Ze konden dit jaar ondeugender zijn en ze hebben het
dan ook heel leuk gehad.
Kerst
Kerst ging helaas niet door. In plaats van een lunch hebben de kinderen dit jaar wel cakejes
uitgedeeld gekregen. Hier hebben ze lekker van kunnen smullen.
Vastenactie
Dit jaar een online bingo wat echt een succes was! Door de subsidie konden we hele mooie
prijzen kopen en het was ook bijzonder hoeveel ondernemers en ouders wilden steunen met
de sponsoring. De organisatie was heel feestelijk en we hebben veel positieve reacties
gehad. Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer live houden in de aula.
Koningsspelen
Koningsspelen hebben we op school gehouden. Eerst een lekker ontbijtje en daarna in
verschillende groepen naar buiten. Voor de bovenbouw waren er spelletjes geregeld op de
hei. Het was een succes en de kinderen kregen aan het einde van de ochtend nog een ijsje.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse is niet doorgegaan wegens corona.
Schoolfeest
Het schoolfeest was een groot succes. Wat fantastisch hoeveel hulp er was door alle ouders.
Samen vossen zoeken en aan het eind heerlijk pannenkoeken eten. Volgend jaar weer?
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Exploitatierekening 2020-2021
Werkelijk
(€)

Begroot
(€)

INKOMSTEN

Normale inkomsten
Ouderbijdrage

3.658

3.610

2

0

3.660

3.610

28

0

2.988

2.200

Bag 2 school

162

400

Kamp

630

700

Totaal bijzondere inkomsten

3.808

3.300

TOTAAL INKOMSTEN

7.468

6.910

Sinterklaas

690

750

Kerst

116

200

2.047

2.047

0

450

Kado's

250

300

Administratiekosten

218

300

Kamp groep 8

217

241

Jaarafsluiting/musical groep 8

45

125

Jaarvergadering/ouderavond

90

200

Schoolfeest

134

250

Koningsspelen

350

350

Bankkosten

158

175

Onvoorzien

0

100

4.315

5.488

Rente
Totaal normale inkomsten

Bijzondere inkomsten
Giften
Oud papier

UITGAVEN
Normale uitgaven

Schoolreis
Sporttoernooien/evenementen

Totaal normale uitgaven
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Bijzondere uitgaven
Donatie school

2.930

5.000

Materialen BOV

354

500

Shirts BOV

356

300

Bag 2 school

532

400

Kamp groep 8

749

1.169

Totaal bijzondere uitgaven

4.921

7.369

TOTAAL UITGAVEN

9.236

12.857

Totaal normale inkomsten

3.660

3.610

Totaal normale uitgaven

4.315

5.488

-655

-1.878

Totaal bijzondere inkomsten

3.808

3.300

Totaal bijzondere uitgaven

4.921

7.369

Resultaat bijzonder

-1.113

-4.069

TOTAAL RESULTAAT

-1.768

-5.947

Resultaat normaal
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Toelichting op exploitatierekening 2020 - 2021
Samenvatting
Dit schooljaar is er meer ouderbijdrage voldaan dan begroot. Ook de opbrengsten van oud
papier vielen hoger uit dan verwacht. De Bag2school opbrengst was lager dan voorgaande
jaren. De kosten zijn binnen budget gebleven. Ook in dit schooljaar zijn een aantal
activiteiten niet doorgegaan zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse. Er is wederom een
bijdrage gedaan aan school voor de aanschaf van een geluidsinstallatie op het podium.
De bijdrage was wel lager dan begroot. We sluiten het boekjaar af met een verlies van
€ -1.768,- ten opzichte van begroot € -5.947,-. We maken echter 'verlies' omdat we onze
reserves nu aanwenden voor het doen van een bijdrage aan school. Zonder deze bijdrage
maken we een winst van € 1.162,-, die met name gerealiseerd wordt door de hogere
opbrengsten van oud papier en het wegvallen van een aantal activiteiten die wel begroot zijn.
In het financiële overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen de normale en de
bijzondere geldstromen.

RESERVE BAG 2 SCHOOL EN RESERVE VASTENACTIE
De reserves bag 2 school en vastenactie zijn gelden welke aan de school toebehoren.
Op verzoek van de school staat dit geld “geparkeerd” op de bankrekening van de
oudervereniging. Wij hebben de helft van de factuur voor de geluidsinstallatie bijgedragen.
Echter hebben wij hiervoor eerst de reserve Bag2School van € 532,- aangewend. Het restant
is voldaan ten laste van onze bijzondere reserves.
De reserve Bag2school komt hiermee uit op € 0,-.
De reserve van de vastenactie is ontstaan doordat er ooit niet is uitbetaald aan een goed
doel. De reserve wordt nu benut om de opbrengt jaarlijks af te ronden op een mooi bedrag.
Uit deze reserve is dit jaar een bedrag van € 16,58 gehaald om het resultaat van de
vastenactie af te ronden naar € 750,-. Een mooie opbrengt als we bedenken dat de
rommelmarkt niet door is gegaan. Samen met de opbrengst van vorig jaar (€ 600,-) kan er
alsnog een mooi bedrag naar ons doel in Nepal. Er wordt voor het nieuwe schooljaar een
nieuw goed doel gezocht, suggesties zijn welkom.
De reserve vastenactie komt hiermee uit op € 423,24.

NORMALE GELDSTROOM
Uit de normale inkomsten (de ouderbijdragen) worden de normale activiteiten van de
oudervereniging gefinancierd. De normale activiteiten zijn onder andere het Sinterklaasfeest,
de Kerstviering, de jaarvergadering, het schoolfeest, de koningsspelen, diverse
sporttoernooien en de avondvierdaagse en het schoolreisje. Overschotten en tekorten
komen respectievelijk ten gunste en ten laste van de normale reserve.
Het aantal ouders dat de ouderbijdrage heeft willen/kunnen voldoen is met 82% gelijk
gebleven. Dit komt mede door de forse inspanning van de directie en intern begeleider om
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ouders te helpen met het aanvragen van een Kindpakket en/of een beroep te doen op
Stichting Leergeld. Ook het vertalen van de informatiebrieven in het Arabisch en Engels door
ouders was erg prettig hierbij.
De normale uitgaven zijn dit schooljaar binnen de begroting gebleven, maar vielen wel een
hoger uit dan de inkomsten.
Belangrijkste wijzigingen en opvallende zaken zijn:
- De avondvierdaagse is niet door gegaan i.v.m. Corona. Deze uitgaven hebben wij extra
besteed aan het slotfeest.
– Omdat de jaarvergadering digitaal is gehouden, zijn er geen kosten gemaakt voor de
hapjes en drankjes die wij normaal inkopen voor deze avond.
De uitgaven lagen op € 45,90 per kind bij een ouderbijdrage van € 47,50, waar 82% van is
voldaan. Hierdoor zijn de gemiddelde inkomsten per leerling € 38,91. Dit resulteert in een
negatief resultaat van € -655,- en de normale reserve neemt dan ook met dit bedrag af.

BIJZONDERE GELDSTROOM
De bijzondere geldstromen zijn inkomsten en uitgaven die niet direct bedoeld zijn voor de
algemene activiteiten van de oudervereniging. Hieronder vallen de inkomsten van het
ophalen van oud papier, de giften en kamp. Uit deze bijzondere inkomsten wordt het tekort
voor de normale uitgaven aangevuld. Tevens kunnen we hiervan de uitgaven betalen voor
kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen. Daarnaast bouwen
wij hiermee een reserve op om onze school bij bijzondere projecten te ondersteunen of voor
het aanschaffen of bijdragen aan materialen, zodat de school meer geld beschikbaar houdt
voor onderwijsdoeleinden.
Giften/oud papier
Het afgelopen schooljaar is een bedrag ad € 28,- aan giften van ouders ontvangen waarvoor
hartelijk dank! Daarnaast is € 2.988,- door ouders aan oud papier opgehaald. Hoewel dit
bedrag vanaf 2020 is verlaagd (voorheen jaarlijks ruim € 5.000,-), is het nog steeds een hele
mooie en belangrijke aanvulling op onze inkomsten en de reden waarom de ouderbijdrage
laag kan worden gehouden.
Overige Bijzondere uitgaven
Dit jaar is op verzoek van school een bijdrage gedaan aan de geluidsinstallatie van € 3.462,waarvan € 532,- uit de Bag2school reserve/opbrengsten en € 2.930 als extra donatie ten
laste van de bijzondere reserves van de oudervereniging. Verder heeft het BOV voor €354,aan spelmaterialen aangeschaft, die vaker kunnen worden ingezet bij activiteiten zoals het
schoolfeest en de koningsspelen. Ook zijn er shirts aangeschaft voor zichtbaarheid van het
BOV tijdens het begeleiden van de diverse activiteiten, de kosten bedroegen € 356,-.

Kamp groep 8
Voor kamp werd altijd een aparte reserve aangehouden. Omdat deze bijna 'verbruikt' was, is
het restant toegevoegd aan de Bijzondere Reserve. Overschotten of tekorten om het kamp
worden voortaan uit de bijzondere reserve voldaan.
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Voor het zesde jaar ging groep 8 naar het Swifterkamp. Hiervoor hebben de ouders een
aparte bijdrage betaald van € 60,- en heeft school een bijdrage van €10,- per leerling
voldaan. De kosten voor het kamp bedroegen € 966,-. Hiervan is € 217,- van de normale
uitgaven betaald (dit bedrag is tot stand gekomen door de kosten van de schoolreis per kind
(€ 24,08) te vermenigvuldigen met het aantal kinderen uit groep 8 (9). Het resterende bedrag
van € 749,- gaat van de reserve kamp af. De bijdrage van de ouders was € 630,-. Het tekort
van €119,- wordt ten laste van de bijzondere reserves geboekt.
Gezien de kleine groep is de bijdrage van ouders niet toereikend voor de uitgaven van kamp
en wordt ook hier gebruik gemaakt van de inkomsten zoals oud papier om deze kosten te
dekken. Voor de afgelopen 2 jaar en het komend jaar is een bijzondere prijsafspraak
gemaakt, aangezien wij normaal voor een minimum van 20 leerlingen het kamp moeten
afhuren en kosten hiervan bedragen € 1.360,-. De factuur had dit jaar € 1.100,- moeten
bedragen maar er is per abuis een factuur van € 864 gestuurd. Toen wij hen hierop wezen
gaven zij aan dat ze een kortingspercentage hebben gehanteerd maar niet naar het juiste
aantal personen hebben gekeken van dit jaar. Zij vonden het voor dit jaar echter goed zo.
Echter donaties zijn welkom. Daarom hebben wij een bedrag van €50,- als extra donatie
overgemaakt aan deze stichting.
Per saldo zijn de bijzondere reserves (Bijzondere inkomsten minus Bijzondere uitgaven
exclusief Bag2school en Vastenactie) zijn dit jaar dan met € 743,03,- afgenomen.
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Resultaatberekening

Beginsaldo Mutatie bij

Mutatie af

Eindsaldo

Normale reserve

€ 3.446,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.791,04

Bijzondere reserve

€
15.090,34

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.347,31 -€ 743,03

Reserve vastenactie

€ 439,82

€ 0,00

€ 16,58

€ 423,24

-€ 16,58

Reserve bag2school

€ 369,90

€ 162,30

€ 532,20

€ 0,00

-€ 369,90

€
19.346,46

€ 7.467,65
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Begroting 2021-2022
Totaal
(€)

Per leerling (*)
(€)

INKOMSTEN
Normale inkomsten
Ouderbijdrage
Rente/donaties

3.496
0

Totaal normale inkomsten

38,00
3.496

Bijzondere inkomsten
Bag 2 school
Oud papier
Kamp

200
3.600
700

Totaal bijzondere inkomsten

4.500

TOTAAL INKOMSTEN

7.996

UITGAVEN
Normale uitgaven
Sinterklaas
Kerst
Schoolreis
Sporttoernooien/evenementen
Kado's
Kamp groep 8
Jaarafsluiting/musical groep 8
Jaarvergadering/afsluiting bov/ouderavond
Schoolfeest
Koningsspelen
Kosten Vastenactie
Administratiekosten
Bankkosten
Onvoorzien

750
200
2.250
450
300
274
125
200
250
350
50
300
175
100

Totaal normale uitgaven

8,15
2,17
27,44
4,89
3,26
1,36
2,17
2,72
3,80
0,54
3,26
1,90
1,09
5.774

Bijzondere uitgaven
Circus schoolfeest
Donatie school
Spel- en activiteiten materiaal BOV
Bag2School
Kamp groep 8

750
5.000
250
200
1.011

Totaal bijzondere uitgaven

7.211
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TOTAAL UITGAVEN

12.985

Totaal normale inkomsten
Totaal normale uitgaven

3.496
5.774

Resultaat normaal

-2.278

Totaal bijzondere inkomsten
Totaal bijzondere uitgaven

4.500
7.211

Resultaat bijzonder

-2.711

TOTAAL RESULTAAT

-4.989

aantal leerlingen
instroom tot kerst
groep 8
niet groep 8

92
1
10
82
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Toelichting op begroting 2021 - 2022
Wij verwachten dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 € 61,27 per leerling zou
moeten bedragen om de begrote normale uitgaven van dat schooljaar te kunnen dekken.
Hierbij is uitgegaan van een leerlingaantal van 92 en een uitvalpercentage van 20% Dat wil
zeggen dat wij verwachten dat 20% van de ouders de bijdrage niet zelf of middels een
subsidie zal gaan voldoen. Dit is gebaseerd op het aantal ouders dat in de afgelopen 2
schooljaren de ouderbijdrage niet heeft kunnen betalen. Gezien het toenemend percentage
ouders dat niet in staat is de ouderbijdrage te voldoen, zetten wij ons, samen met directie en
de intern begeleider van school, actief in om deze ouders te stimuleren een kindpakket aan
te vragen bij de gemeente, danwel een beroep te doen op stichting Leergeld. Hieruit kunnen
zij de ouderbijdrage voldoen, maar dit pakket biedt ook meer voordelen zoals
sportcontributies.

Wij stellen voor, mede gezien de hoogte van reserves en onze bijzondere inkomsten (oud
papier), de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 gelijk te houden, dus vast te stellen
op € 47,50 per leerling. Er ontstaat dan een tekort van € 2.140,- op de normale inkomsten en
uitgaven, waardoor wij interen op de normale reserve. De normale reserve is echter
voldoende om het negatieve saldo van de normale inkomsten minus normale uitgaven in het
schooljaar 2021-2022 op te vangen. Op termijn zullen wij ook de bijzondere reserve gaan
benutten indien het huidige verschil tussen inkomsten en uitgaven blijft bestaan. Zolang de
bijzondere inkomsten uit het oud papier aanwezig zijn en wij over een reserve beschikken,
achten wij dit acceptabel.
De belangrijkste wijzigingen in de begroting zijn:
– Oud papier: na een jaar van onzekere inkomsten wordt er een nieuwe overeenkomst
gesloten door Stichting OPA Ermelo met de gemeente. De vergoeding is nu niet meer
afhankelijk van het gewicht en de prijs van papier, maar een vaste vergoeding per ingezette
vrijwilliger van € 100 per keer. Met 3 vaste vrijwilligers per maand komen we uit op een
jaarlijkse vergoeding van € 3.600,- per jaar.
– Dit jaar zullen wij een deel van onze reserve besteden aan een circusdag op het slotfeest.
De extra kosten hiervan bedragen €950,- (bovenop de €250,- onder normale uitgaven) en
zijn verantwoord onder bijzondere uitgaven.
- Dit jaar zitten er 10 leerlingen in groep 8. Voor het kamp geldt eigenlijk een minimum van
20 leerlingen waarvoor wij moeten betalen. Er is voor dit jaar wederom een aparte
prijsafspraak gemaakt. Hierdoor liggen de kosten lager dan bij het minimum van 20
leerlingen. De prijs per kind komt dit jaar uit op € 128,50,-. Er wordt € 25,94 euro per kind
betaald vanuit de normale uitgaven (budget schoolreisje). Er resteert € 102,56,- per kind. De
schooldirectie en het BOV hebben samen afgestemd dat de ouderbijdrage voor het kamp
weer wordt vastgesteld op € 70,- per kind en er vanuit de reserves van de oudervereniging €
32,56,- per kind wordt extra bijgedragen.

Verwacht wordt dat de bijzondere inkomsten komend schooljaar ook lager zullen zijn dan de
bijzondere uitgaven, mede doordat wij een stelpost hebben opgenomen van € 5.000,- om
een extra bijdrage te doen aan school. Met deze stelpost komt het bijzondere resultaat uit op
negatief €3.101,-. Zonder de bijdrage aan school zou er een positief resultaat worden
behaald van €1.899,-. Onze reserves zijn eigenlijk te hoog op dit moment voor een
oudervereniging. Deze zijn opgebouwd door de hogere inkomsten van oud papier de
16

Jaarverslag Bestuur Oudervereniging 2020-2021
afgelopen jaren en is er gespaard voor een bijdrage aan de nieuwbouw van de school. Die is
de afgelopen jaren gedaan in de vorm van een bijdrage aan het schoolplein en een licht- en
geluidsinstallatie. Gezien de reserves is er ruimte voor eventuele hogere uitgave, indien er
een nuttige besteding wordt aangedragen. Ideeën hiervoor kunnen worden aangedragen bij
het BOV of de schooldirectie.
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Bezetting bestuur oudervereniging
Schooljaar 2020-2021
Robin van den Dragt – voorzitter
Else Berends – penningmeester
Willeke van Donkersgoed – secretaris
Jonna Bouwman
Marije Roetman
Suzan Guliker
Vivianne Doens
Esther Toes

Schooljaar 2021-2022
Robin van den Dragt – voorzitter
Else Berends – penningmeester
Willeke van Donkersgoed – secretaris
Jonna Bouwman
Marije Roetman
Suzan Guliker
Vivianne Doens
Esther Toes
Marije stopt als bestuurslid per november – december
Daarnaast draagt het bestuur een nieuw lid aan: Monique van der Meijden
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