De notulen zijn in concept tot vaststelling in de jaarvergadering in oktober 2021
Notulen (concept) jaarvergadering 16-11-2020
Betreft: Schooljaar 2019-2020
Aanwezig: Andrea Bats, Janneke Visser, Elisa van Hoppen, Pauline Laan, Femke v.d. Berg, Jolanda
Huiberts, Simon Huiberts, Eliza Kager, Mariska Schra, Stefanie Sanou en Linda (Mitchell) Simons

1. Opening door Andrea Bats-Veger om 20:45.
Op Fiep heeft er een uitnodiging gestaan voor de jaarvergadering. Hier zijn geen
aanmeldingen of vragen van verzorgers of leerkrachten op binnengekomen.
2. Vaststelling van de agenda. De agenda is akkoord bevonden.
3. Vaststellen van de conceptnotulen d.d. 04-11-2019. Notulen zijn goedgekeurd en bij deze
vastgesteld.
4. Bespreken jaarverslag activiteiten schooljaar 2019-2020; Tot het voorjaar van 2020 zijn de
activiteiten leuk en goed verlopen. Helaas kwam in maart het corona virus in het land en
moesten de scholen dicht. Kinderen kregen veelal les thuis. De activiteiten die al uit gezet
waren heeft de OV toch daar waar het lukte een alternatief voor bedacht. Het rondbrengen
van de paaseitjes en een leuke prijsvraag met voor elke winnaar een chocopaashaas.
Schoolreisjes konden helaas geen doorgang vinden en het kamp van groep 8 ging ook niet
door.
Voor de schoolverlaters is er een “kamp” op school geweest met een barbecue,
verstoppertje in de avond op school, kamperen in tenten en hebben zij voor het eindstuk de
musical toch nog kunnen stralen voor hun ouders.
5. Bespreking van de begroting van 2019-2020 en het bespreken en vaststellen van de
begroting 2020-2021 en ouderbijdrage 2020-2021; In de brief die verstuurd is via Fiep heeft
men de financiële uitleg kunnen lezen.
Simon Huiberts en Wieteke Lange-Wanei hebben de kascontrole gedaan en het zag er
allemaal goed uit.
6. Vaststellen kascommissie voor kascontrole over schooljaar 2020-2021; De kascommissie
2019-2020 bestaat uit Wieteke Lange-Wanei (laatste jaar) en. Voor het schooljaar 2020-2021
is Simon Huiberts (laatste jaar) en Sandra Tjepkema de kascommissie.
7. Aftredend en niet herkiesbaar: Janneke Visser (penningmeester) aftredend. Janneke zal
verder gaan als algemeen lid.
8. Installeren algemeen lid; Mariska Schra, Stefanie Sanou, Eliza Kager en Steven van der
Molen.
9. Verkiezing voor de functie van penningmeester; Steven van der Molen stelt zich kandidaat.
10. Rondvraag; Geen.
11. Sluiting vergadering:

