
      Jaarverslag Bestuur Oudervereniging 2021-2022 

 

 

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 2021-2022. Ook vindt u in dit verslag de 
jaarrekening van het afgelopen schooljaar en de begroting voor schooljaar 2022-2023.  
 
Tijdens de jaarvergadering op 18 oktober 2022 zal dit jaarverslag toegelicht worden en is er 
ruimte voor uw vragen. De jaarvergadering zal dit jaar fysiek plaatsvinden. 
 
Het afgelopen jaar hebben we 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 de BOV  



      Jaarverslag Bestuur Oudervereniging 2021-2022 

2 
 

  

Inhoud 

 

Agenda jaarvergadering 18 oktober 2022 ........................................................................................ 3 

Notulen jaarvergadering 2020 – 2021       12 oktober 2021 .......................................................... 4 

Verslag georganiseerde activiteiten ................................................................................................... 6 

Exploitatierekening 2021-2022 ........................................................................................................... 7 

Toelichting op exploitatierekening 2021 - 2022 ............................................................................... 9 

Resultaatberekening .......................................................................................................................... 11 

Begroting 2022-2023 .......................................................................................................................... 12 

Toelichting op begroting 2022 - 2023 .............................................................................................. 13 

Bezetting bestuur oudervereniging .................................................................................................. 15 

 

  



      Jaarverslag Bestuur Oudervereniging 2021-2022 

3 
 

 

Agenda jaarvergadering 18 oktober 2022 

 

1. Opening  

2. Vaststellen van de agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2021 

5. Jaarverslag 2021 - 2022 

6. Financieel overzicht 2021 - 2022 

7. Verslag kascommissie 

8. Begroting 2022 - 2023 

9. Afscheid en continuering van bestuursleden Oudervereniging  

10. Rondvraag  

11. Sluiting 
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Notulen jaarvergadering 2021 – 2022       12 oktober 2021 

 

Locatie: PWA, Pretoriusstraat 1 te Ermelo. 

Datum: 12-10-2021 

 

Aanwezig:  

 

Leden: Marlies Prust, Michel Verhoef, Arjan de Ridder, Niek Neervens, Monique van der 

Meijden, Marieke Hempelman , Lilian Visser. 

Bestuursleden: Robin van den Dragt (voorzitter), Else Berends (penningmeester), Willeke 

van Donkersgoed (secretaris), Suzan Guliker, Vivianne Doens, Esther Santing – Toes. 

Leerkrachten: Henny Walravens-Vervoort (tevens bestuurslid) en Yvonne Geelhoed 

(directeur), Inge, Hester en Gwendolyn. 

 

1. Opening  
 

Welkom allemaal. De voorzitter vraagt of iedereen het verslag heeft gelezen. Wie vragen 
heeft of het verslag nogmaals wilt doorlezen kan deze ook inzien op de website.  

 
2. Vaststellen van de agenda 
 
De agenda is vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken 

 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering van 13 oktober 2020 
 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 
 
5. Jaarverslag 2020 - 2021  
 
Besproken en akkoord bevonden. 
 
De vastenactie is gekoppeld aan een goed doel en Else geeft nog aan dat als je een 
connectie hebt met een stichting waarbij de inzet hiervan direct voor kinderen is dan willen 
we dit graag weten. Er wordt nog kort toegelicht dat Yvonne een eigen stichting heeft waar 
we wellicht iets mee kunnen.  
 

 
6. Financieel overzicht 2020 - 2021 
 
Else geeft een toelichting over het financieel jaaroverzicht.  
 
De uitgaves zijn toegelicht en goedgekeurd. 
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7. Verslag Kascommissie 
 
De kascommissie heeft alles gecontroleerd en is akkoord. 

 
8. Begroting 2021 - 2022 
 
De begroting die online staat is een verkeerde versie. Else en Robin zorgen dat de juiste 
versie online komt te staan. 
 
Momenteel is onze buffer nog te groot. Else licht nog toe dat dit komt doordat we jaren 
hebben kunnen sparen door structurele hoge inkomsten.  
 
Verder is de ouderbijdrage hierdoor laag en dit willen we ook zo houden. Als er iemand een 
goed doel weet voor ons huidige overschot dan horen we dit graag. Het is wel de bedoeling 
dat we een buffer houden en niet dat we meteen een groot deel uitgeven. 
 
 
9. Bezetting bestuur Oudervereniging 

 
We gaan over tot stemmen voor het toelaten van Monique van der Meijden als bestuurslid. 
Er zijn geen stemmen tegen waardoor Monique is toegelaten als nieuw bestuurslid. 
 
10. Rondvraag 
 
Er zijn geen opmerkingen of vragen. 
 
11. 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 en een aantal keer 
ook door Yvonne Geelhoed. Naast de vijf reguliere vergaderingen is er een Algemene 
Ledenvergadering geweest. 
 
 
Oud papier 
Ook dit schooljaar stonden er de eerste zaterdag van de maand vrijwilligers klaar om 
namens de oudervereniging oud papier op te halen.  
 
De opbrengst dit schooljaar is € 5039,-. Door aangepaste regelgeving ontvangen we 
tegenwoordig een standaard bedrag (€100,00) per loper. En dit is zeker gunstig. Ons 
contract loopt nog tot eind 2023 dus voorlopig zitten we hier gelukkig nog even aan vast. 
 
Sinterklaas 
Dit jaar was er helaas geen Sinterklaas aanwezig op onze school. Wel hebben wel een 
ontzettend leuke dag gehad door de pieten die de afwezigheid van de sint zo goed mogelijk 
hebben gecompenseerd! 
 
Kerst 
Dit jaar mochten we weer groot uitpakken met kerst. Iedereen heeft heerlijk gesmuld van al 
het lekkers.  
 
Vastenactie 
De vastenactie was dit jaar weer een groot succes. Mede door de schenkingen van 
verschillende ondernemen hebben we een mooie opbrengst opgehaald d.m.v. de bingo. Alle 
kinderen mochten daarnaast spulletjes of hapjes verkopen op de kleedjesmarkt en hebben 
klusjes gedaan voor het goede doel. Dit jaar is er €1699,00 opgehaald en geschonken aan 
de Speelgoedbank in Dronten.  
 
Koningsspelen 
De koningsspelen waren weer zeer geslaagd. Voor de onder- en bovenbouw waren er 

genoeg spelletjes te doen en er was genoeg hulp vanuit de ouders. 

 
Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse is niet doorgegaan wegens corona. Door een wisseling van de 
organisatie (tegenwoordig Interactie) is er dit jaar wel een ééndaagse gehouden. De 
kinderen die mee hebben gelopen vonden het super leuk en hopelijk kunnen we volgend jaar 
weer meedoen aan een echte avondvierdaagse! 
 
Schoolfeest 
Dit jaar mochten we met heel veel ouders en de kinderen een leuke dag beleven bij het 

circus. De avond ervoor kregen alle hulpouders duidelijke instructies van de organisatie. De 

kinderen werden met de bus opgehaald en naar de Triade gebracht om hier het grote feest 

te starten. Wat hebben de kinderen het ontzettend leuk gehad! Dankbaar voor alle hulp van 

alle ouders. Dit feest is absoluut voor herhaling vatbaar. 
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Exploitatierekening 2021-2022 

   

     

  Werkelijk  Begroot 

  (€)  (€) 

INKOMSTEN     

     

Normale inkomsten     

Ouderbijdrage  3.588  3.496 

Rente  2  0 

Totaal normale inkomsten  3.589  3.496 

     

Bijzondere inkomsten     

Giften  113  0 

Oud papier  5.039  3.600 

Bag 2 school  159  200 

Kamp  700  700 

Totaal bijzondere inkomsten  6.011  4.500 

     

TOTAAL INKOMSTEN  9.600  7.996 

     

UITGAVEN     

     

Normale uitgaven     

Sinterklaas  516  750 

Kerst  48  200 

Schoolreis  2.127  2.127 

Sporttoernooien/evenementen  122  450 

Kado's  300  300 

Administratiekosten  217  300 

Kamp groep 8  259  259 

Jaarafsluiting/musical groep 8  0  125 

Jaarvergadering/ouderavond  31  200 

Schoolfeest  250  250 

Vastenactie  23  50 

Koningsspelen  159  350 

Bankkosten  164  175 

Onvoorzien  38  100 

Totaal normale uitgaven  4.256  5.636 
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Bijzondere uitgaven     

Donatie school  768  5.000 

Circus schoolfeest  1.270  950 

Leerlingenraad  364  0 

Materialen BOV  150  425 

Bag 2 school  159  200 

Kamp groep 8  993  1.026 

Totaal bijzondere uitgaven  3.704  7.601 

     

TOTAAL UITGAVEN  7.960  13.237 

     

Totaal normale inkomsten  3.589  3.496 

Totaal normale uitgaven  4.256  5.636 

Resultaat normaal  -667  -2.140 

     

Totaal bijzondere inkomsten  6.011  4.500 

Totaal bijzondere uitgaven  3.704  7.601 

Resultaat bijzonder  2.306  -3.101 

     

TOTAAL RESULTAAT  1.640  -5.241 
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Toelichting op exploitatierekening 2021 - 2022 

 

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. Naast een bijdrage aan school voor een 
vriezer en goede microfoons, hebben we dit jaar een deel van onze reserves gebruikt voor 
een bijzonder schoolfeest in de vorm van het circus. 
 
We sluiten het boekjaar af met een winst van €1.640,- ten opzichte van begroot: een verlies 
van -€5.241,-. Dit komt met name doordat de bijdrage aan school veel lager was dan begroot 
en de oud papier opbrengst veel hoger was dan begroot. 
 
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. De opbrengst voor Bag2school is dit jaar volledig besteed aan microfoons. 
Het restant van de factuur heeft de oudervereniging voldaan vanuit haar 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 geen aanvulling gedaan. School heeft dit jaar het goede doel 
rechtstreeks betaald. 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 aan het percentage van vorig jaar.  
De normale uitgaven zijn dit schooljaar binnen de begroting gebleven, maar vielen hoger uit 
dan de inkomsten.  
 
Belangrijkste wijzigingen en opvallende zaken in de kosten waren:  
- De avondvierdaagse is doorgegaan in de vorm van een eendaagse. Het animo en de 
kosten per kind waren lager dan bij een reguliere avondvierdaagse.  
– Kosten Jaarvergadering en afsluiting lagen lager omdat er geen afsluitende borrel werd 
gehouden, die zal nu aan het begin van het schooljaar nog plaatsvinden. 
- Kosten afsluiting groep 8 waren er niet omdat school deze kosten heeft voldaan. 
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De uitgaven lagen op € 46,50 per kind bij een ouderbijdrage van € 47,50, waar 82% van is 
voldaan. Hierdoor zijn de gemiddelde inkomsten per leerling € 39,01. Dit resulteert in een 
negatief resultaat op normale inkomsten en uitgaven van € -667,- 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 € 113,- aan giften van ouders ontvangen, 
waarvoor hartelijk dank! Daarnaast is € 5.039,- door ouders aan oud papier opgehaald. Dit 
bedrag was veel hoger dan verwacht. Na berichten dat het bedrag zou halveren en vorig 
schooljaar ook een stuk lager was, is dit een mooie opbrengst, waarmee we extra zaken 
kunnen bekostigen en de ouderbijdrage laag kan worden gehouden. 
 
Overige Bijzondere uitgaven 
Dit jaar is op verzoek van school een bijdrage gedaan microfoons en is een vriezer 
aangeschaft (samen €92,-). Ook de Bag2school opbrengsten zijn aan de microfoons 
besteed. Het BOV heeft €150,- besteed aan opbergbakken, glazen en een whiteboard. Er is 
€364,- besteed aan uitgaven aangedragen door de leerlingenraad. (divers 
speel/spelmateriaal). De kosten voor het schoolfeest Circus waren totaal €1.520,-, waarvan 
€250,- is verantwoord onder de normale uitgaven en de rest €1.270,- onder bijzondere 
uitgaven. De uitgaven hiervan lagen €320,- boven begroting. Echter de gehele kosten 
bijzondere uitgaven lagen ver onder begroting, waardoor wij het passend vonden deze 
kosten aan het Circus te besteden. 
 
Kamp groep 8 
Voor het 7e jaar ging groep 8 naar het Swifterkamp.  Hiervoor hebben de ouders een aparte 
bijdrage betaald van € 70,-. Dit jaar konden niet alle ouders het (gehele) bedrag voldoen en 
heeft school het tekort aangevuld waar nodig.  De kosten voor het kamp bedroegen € 
1.252,-. Hiervan is € 259,- van de normale uitgaven betaald (dit bedrag is tot stand gekomen 
door de kosten van de schoolreis per kind (€ 25,94) te vermenigvuldigen met het aantal 
kinderen uit groep 8 (10). Het resterende bedrag van € 933,- gaat van de bijzondere uitgaven 
af. De bijdrage van de ouders was € 630,-. Aangezien de bijdrage van ouders €700 bedroeg, 
is er een tekort van €293,- op de kosten voor het kamp. De bijdrage van ouders is niet 
toereikend voor de uitgaven van kamp en wordt ook hier gebruik gemaakt van de inkomsten 
zoals oud papier om deze kosten te dekken.  
 
Per saldo zijn de bijzondere reserves (Bijzondere inkomsten minus Bijzondere uitgaven 
exclusief Bag2school en Vastenactie) zijn dit jaar dan met € 2.306 toegenomen,-. 
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Resultaatberekening  

 

 

 
Beginsaldo Mutatie bij Mutatie af Eindsaldo 

 
Normale reserve € 2.791,40 € 3.589,22 € 4.255,81 € 2.124,81 -€ 666,59 

Bijzondere reserve 

€ 

14.346,68 € 5.851,75 € 3.545,43 € 16.652,38 € 2.305,70 

Reserve vastenactie € 423,24 € 0,00 € 0,00 € 423,24 € 0,00 

Reserve bag2school € 0,00 € 159,00 € 159,00 € 0,00 € 0,00 

      
      
      

 

€ 

17.561,32 € 9.599,97 € 7.960,24 € 19.200,43 € 1.639,11 
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Begroting 2022-2023 

          

          

  Totaal  Per leerling (*) Vastgestelde bijdrage 

  (€)   (€)  

en verwacht % dat 
voldoet 

INKOMSTEN           

          

Normale inkomsten          

Ouderbijdrage  3.572   38,00  47,5 80%  
Rente/donaties  0        

Totaal normale inkomsten   3.572       

          

Bijzondere inkomsten          

Bag 2 school  150        

Oud papier  4.350         

Kamp  900     75,00 100%  

Totaal bijzondere inkomsten   5.400       

          

TOTAAL INKOMSTEN   8.972       

          

UITGAVEN          

          

Normale uitgaven          

Sinterklaas  750   7,98     

Kerst  250   2,66     

Schoolreis  2.317   28,26     

Sporttoernooien/evenementen  450   4,79     

Kado's  300   3,19     

Jaarafsluiting/musical groep 8  125   1,33     
Jaarvergadering/afsluiting 
bov/ouderavond 350   3,72     

Schoolfeest  250   2,66     

Koningsspelen  350   3,72     

Kosten Vastenactie  50   0,53     

Kosten Carnaval  50   0,53     

Kosten Openingfeest  50   4,17     

Administratiekosten  300   3,19     

Bankkosten  175   1,86     

Onvoorzien  100   1,06     

Totaal normale uitgaven   5.867  62,42     
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Bijzondere uitgaven          

          

Donatie school  5.000        

Spel- en activiteiten materiaal BOV 250        

Budget leerlingenraad  350        

Bag2School  150        

Kamp groep 8  1.500        
 
 
Totaal bijzondere uitgaven   7.250       

          

TOTAAL UITGAVEN   13.117       

          

Totaal normale inkomsten  3.572        

Totaal normale uitgaven  5.867        

Resultaat normaal   -2.295       

          

Totaal bijzondere inkomsten  5.400        

Totaal bijzondere uitgaven  7.250        

Resultaat bijzonder   -1.850       

          

TOTAAL RESULTAAT   -4.145       

          

aantal leerlingen 94         

instroom tot kerst          

groep 8 12         

niet groep 8 82         
 

 

Toelichting op begroting 2022 – 2023 

De kosten bedragen conform de begroting €62,41 per kind. Bij een betaalpercentage van 
80% zou de ouderbijdrage €78,- moeten bedragen om deze kosten te kunnen voldoen.  
Waar de afgelopen jaren hard is gewerkt om subsidies / steun aan te vragen in de vorm van 
Kindpakket of Leergeld, zien we het aantal toewijzingen dalen. Eigenlijk is het niet bedoeld 
voor de ouderbijdrage maar voor bijzondere uitgaven krijgen wij terug. Gelukkig zien wij de 
inkomsten oud papier structureel toenemen. Op basis van een vast contract kunnen wij 
€4.350,- per jaar ophalen minimaal, met nog een extra uitbetaling bij een hogere papierprijs. 
Mits wij per keer met 3 vrijwilligers blijven komen! 
 
Wij stellen voor, mede gezien de hoogte van reserves en onze bijzondere inkomsten (oud 
papier), de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 gelijk te houden, dus vast te stellen 
op € 47,50 per leerling. Er ontstaat dan een tekort van € 2.295,- op de normale inkomsten en 
uitgaven, waardoor wij interen op de normale reserve. De normale reserve is  nog voldoende 
om het negatieve saldo 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.  
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De belangrijkste wijzigingen in de begroting zijn: 
–  De donaties aan school zijn begroot voor shirts leraren, sportbroekjes en sokken voor 
toernooien, fietsjes en een schuurtje en een systeem voor de achterwand van het podium. 
De werkelijke kosten voor het schuurtje kunnen nog afwijken en wanneer nodig kan er een 
stemming over deze uitgave gepland worden. (bij afwijking >50% budget). 
- Dit jaar zitten er 12 leerlingen in groep 8. Zij hebben in plaats van de schoolreis een apart 
uitje gehad (dit jaar kosteloos door donatie van bonnen). Dit is goed bevallen en het BOV en 
school hebben de wens uitgesproken groep 8 voortaan ook op schoolreis te laten gaan. 
 
 
<Zeker zolang het oud papier geld er is, vinden we dit een jaarlijkse extra uitgave die goed 
terecht komt. De kosten kamp groep 8 zijn daarom volledig uit de normale uitgaven gehaald 
en verplaatst naar de bijzondere uitgaven. 
– De kosten voor kamp zijn gestegen naar €100 per kind. Inclusief schoonmaakkosten en 
eten komen de kosten uit op €1.500,-. School stelt voor om de ouderbijdrage voor kamp te 
verhogen naar €75,-. Er is dan nog een tekort van €600,- / €50,- per kind. Hoewel wij het 
tekort goed kunnen aanvullen en dit ook zullen doen, is het idee geopperd om groep 8 ook 
geld te laten inzamelen. Om zo een deel bij te dragen in de kosten en/of om iets extra's 
tijdens kamp van te doen. We gaan klein beginnen maar hopen dat er leuke ideeën ontstaan 
om zo structureel de leerlingen zelf ook een deel te kunnen laten bijdragen aan het kamp.  
– Het openingsfeest was geslaagd en met een beperkt budget gerealiseerd, daarom maken 
we dit een jaarlijks vast onderdeel. 
– We willen jaarlijks de leerlingenraad een budget van €200,- ter beschikking stellen. Dit 
bedrag kunnen zij, na overleg met elkaar en de achterban, besteden. Er zijn echter nog een 
paar uitgaven van vorig jaar die nog besteld moeten worden (ballen en badmintonsetjes), 
derhalve staat er dit jaar €350,- begroot. 
 
Verwacht wordt dat de bijzondere inkomsten komend schooljaar lager zullen zijn dan de 
bijzondere uitgaven. Dit is ook gewenst omdat onze spaargelden eigenlijk nog te hoog zijn 
en een goede besteding op school moeten krijgen. Deze zijn opgebouwd door de hogere 
inkomsten van oud papier de 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 o.a. een 
bijdrage aan het schoolplein en een licht- en geluidsinstallatie. Gezien de reserves is er 
ruimte voor eventuele hogere uitgave dan nu begroot, zoals het schuurtje. Andere ideeën  
 
hiervoor kunnen worden aangedragen bij het BOV of de schooldirectie. 
 
Omdat zowel het normale resultaat als het bijzondere resultaat negatief wordt begroot, zal 
totale resultaat zal dan ook € 4.145,- negatief uitvallen. 
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Bezetting bestuur oudervereniging  

 

Schooljaar 2021-2022 

Robin van den Dragt – voorzitter  
Else Berends – penningmeester  
Willeke van Donkersgoed – secretaris  
Jonna Bouwman  
Marije Roetman (gestopt in november) 
Suzan Guliker  
Vivianne Doens  
Esther Santing - Toes 
Monique van der Meijden 
 
 

Schooljaar 2022-2023 

Robin van den Dragt – voorzitter  
Else Berends – penningmeester (stopt vanaf aug 2023) 
Michel Verhoef – penningmeester (vanaf september 2023) 
Willeke van Donkersgoed – secretaris  
Jonna Bouwman  
Suzan Guliker  
Vivianne Doens  
Esther Santing - Toes 
Monique van der Meijden 
Marieke Hempelman (stemmen nieuw bestuurslid) 
 
 
Else stopt als Penningmeester vanaf het schooljaar 2023-2024. Michel Verhoef neemt haar 
taak over. Wij dragen hem als bestuur aan als nieuwe penningmeester. Dit schooljaar zal dit 
nog in samenwerking met Else zijn voor een goede werkoverdracht. 
 
Voor de Oudervereniging dragen we Marieke Hempelman aan als nieuw bestuurslid.  

 
 
 

 

 

 

 


