
Concept: Notulen Algemene Leden Vergadering Ouderraad 2020 15 sept 2020 

Vanuit Ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr OR), Arno Meijer 

(penningmeester), Corinne de Vries (ledenadministratie), Ivana Mikulic, Margriet van Velzen, Esther 

Poldervaart, Mirjam Hill, Hanneke Poort, Ingeborg Vijverberg. Linda Vernes, Diana den Houter, 

Martine Vincent, Dominic Slagt 

Vanuit het Baken: Jan Noorlander , Elles van der Gaag  

Overig (allen vanuit de MR); Kim van Vliet, Stefanie van der Lans, Wendy van der Drift, Tessa 

Sprengers 

1. Opening en mededelingen 
Nienke Riemersma  opent de vergadering en heet iedereen welkom. Martine Vincent gaat de 
ledenadministratie overnemen van Corinne. Corinne zal Martine gaan inwerken en daarna blijft 
Corinne in de OR om commissies te ondersteunen.  
 
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2019-2020, d.d. 16 september 2019 
 
Er zijn geen op- en/ of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden zonder wijzigingen 
goedgekeurd. 
 

Schooljaar 2019-2020 
 
3. Toelichting en goedkeuring Jaarverslag Ouderraad Het Baken 2019-2020 
 
Nienke verwijst naar het jaarverslag. Alle OR activiteiten en de bijbehorende commissies worden 
toegelicht in het verslag.  
Schooljaar 2019/2020 was verder een bijzonder jaar vanwege de stop op klassikaal les geven en het 
niet naar school kunnen vanwege de COVID 19 maatregelen. Qua activiteiten was de inhoud als 
voorgaande jaren. In de praktische uitvoering zijn een aantal activiteiten dus niet doorgegaan vanaf 
maart 2020. Carnaval was de laatste activiteit die doorgang had. Er wordt 1 aanpassing gedaan in het 
jaarverslag op het punt muzische vorming. 
 
4. Toelichting en goedkeuring Financieel verslag 2019-2020 en goedkeuring 
Kascontrolecommissie 

Afgelopen schoojaar heeft de vereniging wederom de winst- en verliesrekening met een positief 
resultaat kunnen afsluiten. Dit jaar hebben wij minder inkomsten (de ouderbijdrages) ontvangen 
omdat er vanaf januari geen ouderbijdrages zijn geïncasseerd bij de instromers, de nieuwe 
leerlingen. Ook vielen de inkomsten lager uit omdat de ouders die geen automatische incasso 
hebben afgegeven niet meer zijn gerappelleerd vanaf het voorjaar toen de school de deuren moest 
sluiten en OR-activiteiten niet meer zijn doorgegaan.  Daar tegenover staan de veel lagere uitgaven 
omdat diverse activiteiten niet zijn doorgegaan, zoals de sportdag en Pasen. De reguliere activiteiten 
tot en met begin maart zijn wel doorgegaan (zoals Muzische vorming) en de gebruikelijke 
reserveringen voor o.m. het lustrum en t-shirts zijn ook gedaan. 

De oudervereniging heeft de afgelopen jaren een behoorlijke reserve opgebouwd. Het idee is dat de 
opgebouwde reserve kan worden geschonken aan het Baken. In welke vorm en om hoeveel dat gaat 
zal in de ouderraad verder worden beslist. Het Baken mag ideeën en wensen aanleveren. 

Het voorstel is om een gedeelte van de buffer te schenken aan het Baken. Het bestuur denkt hierbij 
aan ca €5000. In welke vorm en om hoeveel dat gaat zal in de ouderraad verder worden beslist. 
Ideeën en wensen voor de besteding, ook vanuit het Baken zijn welkom. 
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Daarnaast int de oudervereniging ieder jaar de excursiebijdrage voor de school. Deze inning heeft het 
afgelopen schooljaar niet plaatsgevonden vanwege het geen doorgang vinden van de excursies. Er is 
wel door de oudervereniging betaald voor 1 excursie waarvoor de school later een voucher heeft 
gekregen ter besteding dit schooljaar.  

De kascontrolecommissie heeft de controle van het financiele verslag en de boeken gedaan en 
akkoord met het verlenen van decharge van het bestuur voor afgelopen schooljaar. 
 

Schooljaar 2020-2021 
 
5.   Vaststellen commissies en activiteiten 2020-2021 en bijbehorende begroting 
 
De commissies blijven ongewijzigd, er zijn geen dingen die gemist worden of eraf moeten. Lustrum 
commissie is dit jaar wel actief. 
Op verzoek worden de Koningsspelen en de bedankjes aan de vrijwillgers toegevoegd aan de 
begroting en  komt dit er standaard op te staan voor €300. 
 
6. Vaststellen bedrag Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 
 
De ouderbijdrage blijft €32 per jaar en €33,50 indien er geen gebruik wordt gemaakt van een 
automatische incasso. De begroting is ook dit jaar weer opgesteld met 600 leerlingen als 
uitgangspunt. De vergadering gaat akkoord met het ongewijzigd laten van dehoogte van de bijdrage. 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2020-2021 
 
De huidige leden van de Kascontrolecommissie mogen beide niet nog een keer de kascontrole 
verrichten. Kim van Vliet meldt zich aan voor de kascontrolecommissie en vraagt tijdens de 
vergadering  Wendy Bos om ook toe te treden.  
 
8. Inzet bestuur OR 
 
Anne stopt aan het eind van het jaar. Bij deze een oproep! Idee is om te blijven werven in de 
nieuwsflits. 
 
9.  Rondvraag en sluiting 
 
Lustrum van het Baken was dit jaar gepland. Aangezien de corona nog we een tijd zal aanblijven is 
vooralsnog het idee om het vieren te verplaatsen naar schooljaar 2021. De commissie zal dit verder 
gaan uitwerken. 
 
Voor alle overige activiteiten in het  huidige schooljaar zal van te voren in de commissie moeten 
worden gewogen en mogelijk anders worden ingericht. 
 
Kim van Vliet vraagt zich af of er ook budget is voor het bedanken van leerkrachten. De 
ouderbijdrage is daar helaas niet voor bedoeld. 
 
Jan bedankt een ieder voor de inzet van afgelopen jaar en is verheugd dat het erop lijkt dat alle 
activiteiten weer voldoende ondersteund kunnen worden door OR leden. 
 
Nienke sluit om 20.15 de vergadering. 


