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Aanwezig: 

Vanuit Ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter 2020-2021), Mirjam Hill (voorzitter 2021-2022), 

Anne Hanschke (secretaris 2020-2021), Mélisande van der Wal (notulen, secretaris 2021-2022), Arno 

Meijer (penningmeester), Martine Vincent (ledenadministratie), Esther Poldervaart, Bianca Badal, 

Hanneke van Wijk, Dominique Slagt, Margriet van Velzen, Wendy van Vliet, Diana den Houter en 

Kiran Kharag. 

Vanuit het Baken: Jan Noorlander, Elles van der Gaag en Karin van der Zon 

Overig: Anke Peelen, Karin van Berkel, Stefanie van der Lans en Wendy Vollebregt. 

1. Opening en mededelingen 
Nienke Riemersma opent de vergadering en heet iedereen welkom. Martine Vincent heeft de 
ledenadministratie overgenomen van Corinne de Vries na een inwerkjaar. Nienke Riemersma zal 
stoppen als voorzitter en Anne Hanschke zal stoppen als Secretaris. Mirjam Hill zal vanaf 2021-2022 
de nieuwe voorzitter zijn en na afsluiting van het schooljaar 2020-2021 deze vergadering overnemen 
van Nienke Riemersma. Mélisande van der Wal zal de rol als secretaris overnemen van Anne 
Hanschke.  
 
Schooljaar 2020-2021 
 
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2010-2021, d.d. 15 september 2020 
 
Er zijn geen op- en/ of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden zonder wijzigingen 
goedgekeurd. 
 
3. Toelichting en goedkeuring Jaarverslag Ouderraad Het Baken 2020-2021 
 
Nienke Riemersma verwijst naar het jaarverslag. Alle OR activiteiten en de bijbehorende commissies 
worden toegelicht in het verslag.  
Schooljaar 2020-2021 was verder een bijzonder jaar vanwege de COVID-19 maatregelen. In de 
praktische uitvoering zijn een aantal activiteiten aangepast of niet doorgegaan. 
 
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
4. Toelichting en goedkeuring Financieel verslag 2020-2021 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. 
Budgetten van de commissies zijn aangepast besteed. Zo is er bijvoorbeeld met Pasen een ontbijt 
ingekocht via een lokale ondernemer. 

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.  

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. 
 
Na dit onderdeel wordt afscheid genomen van Nienke Riemersma en Anne Hanschke. Mirjam Hill 
neemt de rol als voorzitter over. 
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Schooljaar 2021-2022 
 
5. Voorstellen nieuwe bestuursleden 
 
Mirjam Hill stelt zichzelf voor als nieuwe voorzitter en Mélisande van der Wal is de nieuwe secretaris. 
 
6. Vaststellen commissies en activiteiten 2021-2022 en bijbehorende begroting 
 
De commissies blijven ongewijzigd, behalve een toevoeging aan de lustrumcommissie in verband met 
het lustrumcadeau voor Het Baken. De begroting blijft ongewijzigd met de mogelijkheid om de 
opgebouwde reserve deels in te zetten voor het lustrumcadeau voor Het Baken.  
 
6. Vaststellen bedrag Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
 
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 Ouderraad  gaat akkoord met het ongewijzigd laten van de hoogte van de bijdrage. 
 
7. Benoeming kascontrolecommissie 2021-2022 
 
De huidige leden van de Kascontrolecommissie mogen beide nog een keer de kascontrole verrichten. 
Kim van Vliet en Wendy Bos blijven ook het schooljaar 2021-2022 de Kascontrolecommissie.  
 
9.  Rondvraag en sluiting 
 
Jan Noorlander bedankt de OR-leden voor de inzet van afgelopen jaar. Ook bedankt hij het 
afgetreden bestuur. Ondanks het rare jaar is hij blij dat er wel echt Sinterklaas en kerst gevierd kon 
worden. De lokale ondernemers konden blij gemaakt worden met ontbijten. Dit jaar hebben er 
gelukkig al twee lustrumactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het Baken hoopt op een nieuw goed jaar 
met meer activiteiten voor de leerlingen, waarbij wel een beroep wordt gedaan op ieders gezonde 
verstand ten aanzien van de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen en de afstand in de school 
bijvoorbeeld. 
 
De voorzitter sluit om 19.50 de vergadering. 


