
 Concept: Notulen Algemene Leden Vergadering Ouderraad 2019 16 sept 2019 

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, Brigitte Young On, Bianca Badal, Hanneke van der Poort, Sabrina van Beelen 
vanuit het Baken: Jan Noorlander , Karin van der Zon 

 
1. Opening en mededelingen 
Nienke Riemersma  opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2018-2019, d.d. 11 
september 2018 
 
Er zijn geen op- en/ of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden zonder wijzigingen 
goedgekeurd. 
 

Schooljaar 2018-2019 
 
3. Toelichting en goedkeuring Jaarverslag Ouderraad Het Baken 2018-2019 
 
Nienke verwijst naar het jaarverslag. Alle OR activiteiten en de bijbehorende commissies worden 
toegelicht in het verslag. Schooljaar 2017/2018 was verder een regulier jaar. Qua activiteiten is er 
doorgegaan zoals normaal, geen toevoegingen of grote veranderingen. Schooljaar 2020/2021 is weer 
een lustrumjaar.  
 
 
4. Toelichting en goedkeuring Financieel verslag 2018-2019 en goedkeuring 
Kascontrolecommissie 

Wederom een licht positief resultaat op de balans. Geld per commissie mag echt worden besteed en 
er is ook ruimte voor nieuwe ideeën. 

Nav kascontrole is er nog een aanpassing gedaan, bleek dat de t shirts dubbel waren geboekt en er 
was nog wat kasgeld wat bijgeboekt moest worden. De kascontrole leden moeten allebei worden 
vervangen, ze hebben het al meerdere jaren gedaan en de statuten schrijven voor dat er dan 
vervanging nodig is. 

Afgelopen jaar is  over gegaan op een nieuw boekhoudpakket. Iets meer ouders die de ouderbijdrage 
niet hebben betaald maar dat heeft geen probleem opgeleverd. Corinne en Arno zijn voornemend 
om komend jaar meer aandacht te besteden om het aantal ‘niet betalers’ weer te verminderen. 

Excursies hebben minder niet betalers en zijn ook in balans gebleven. 

 

Schooljaar 2019-2020 
 
5.   Vaststellen commissies en activiteiten 2018-2019, en bijbehorende begroting 
 
De commissies blijven ongewijzigd, er zijn geen dingen die gemist worden of eraf moeten. 
Bijzonderheden: 

- Pasen begroting is opgeplust  ivm aanschaf (duurzame) decoratie 
- Sportdag iets geplust, komt elk jaar iets tekort 
- Carnaval  wil duurzame versiering (ballonnen kunnen niet meer ivm plastic soep)- tzt 

indienen bij Arno ( er is reserve te besteden) 
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- Mediatheek: heeft wens tot extra prentenboeken volgens het Baken, Yvonne mag het 
overleggen met Arno 

- Projectweek wil kadootjes aanschaffen voor de eindspeurtocht, Karen vraagt na hoe dat zit 
en of hier iets van de ouderraad wordt gevraagd 

 
 
6. Vaststellen bedrag Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
 
De ouder bijdrage blijft  €32 per jaar en €33,50 indien er geen gebruik wordt gemaakt van een 
automatische incasso. De begroting is vrij constant en ook dit jaar weer  opgesteld met 600 
leerlingen als uitgangspunt.  
 
 
7.  Benoeming kascontrolecommissie 2019-2020 
 
Leden moeten beide vervangen worden, bij deze een oproep ( mogen geen OR leden zijn) 
 
8. Inzet bestuur OR 
 
Anne en Corinne stoppen aan het eind van het jaar. Bij deze een oproep! 
 
9.  Rondvraag en sluiting 
 
Het Baken trakteert op gebakjes als dank. Jan en Karen zijn dankbaar voor alle hulp. Opvallend dat de 
opkomst zo laag is maar we moeten het maar zien als compliment. Mocht er onvrede zijn dan komen 
er meer ouders.  
Het Baken waardeert onze inzet enorm!  
Dit jaar speciale aandacht voor het verkrijgen van meer OR leden in de onderbouw en het vervangen 
van Corinne en Anne. 
 
De voorzitter hoopt op een goede voortzetting ook dit jaar, dankt een ieder voor zijn / haar 
aanwezigheid en sluit de vergadering. 


