Datum vergadering: dinsdag 17 november 2020 via Teams.
Nr Agendapunt
1
Opening door Ilona Smalbil
Ilona heet iedereen welkom.
- Ze geeft aan dat Marloes Bongenaar-Brouwer de nieuwe penningmeester is
en dat John Timmers het nu aan haar heeft overgedragen.
- Er kan nog geen nieuws over de nieuwbouw verteld worden. De architect is
druk bezig en er worden veel gesprekken gevoerd. Maar de indeling is nog
niet definitief genoeg om bekend te maken.
- De eerste informatie over de nieuwbouw zal door de gemeente bekend
gemaakt worden.
2
Vaststellen agenda en ingekomen stukken.
- Er zijn geen ingekomen stukken of aanvullingen op de agenda.
3

Mededelingen / jaarverslag OR
- Bea Berends licht het verslag kort toe.
- Er wordt aangegeven dat door het Coronavirus er weinig activiteiten plaats
hebben kunnen vinden.
- Op de vraag of er voor de OR nog wel een uitdaging ligt om activiteiten te
organiseren, wordt aangegeven dat we als OR en team de activiteiten voor de
kinderen wel organiseren, alleen op een andere manier en helaas zonder
ouders/verzorgers.
- Er zijn geen verdere vragen naar aanleiding van het verslag,

4

Mededelingen / jaarverslag MR
- Douwe Woldring licht het verslag mondeling toe.
- Er zijn geen vragen naar aanleiding van het verslag
- Ilona geeft aan dat het fijn is dat Douwe namens de MR betrokken is bij de
nieuwbouw. Hij sluit aan bij de gesprekken waar mogelijk.

5

Financieel verslag OR 2019 – 2020
- Het financieel verslag wordt toegelicht door John Timmers.
- Door het Coronavirus zijn de schoolreisjes en de grote reis niet doorgegaan.
Er zijn wel kosten gemaakt zoals annuleringskosten.
- Er is geen ouderbijdrage geïnd
- Hierover zijn verder geen vragen.
Verslag kascommissie
- De kascommissie, Hilma Hamming en Pieter Fokko Goldhoorn (beide niet
aanwezig) zijn tevreden en verlenen decharge.

6

7

Verkiezing kascommissie
- Hilma Hamming treedt af en Wouter Bosma volgt hem op.
- Samen met Pieter Fokko Goldhoorn zal hij volgend jaar de kascontrole doen.
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Begroting OR 2020- 2021
- Marloes Bongenaar-Brouwer gaat de begroting maken.
- Vast staat al wel dat de ouderbijdrage niet verhoogd wordt
- De opbrengst van het oud papier is onzeker
Huishoudelijk Regelement
- Het bestaande regelement was een wat achterhaald document. Ilona heeft hier
een nieuwe opzet voor gemaakt. Deze is door de MR en de OR doorgenomen
en goedgekeurd.
- Ilona vraagt of er nog iemand is die bezwaar of opmerkingen heeft over het
regelement. Dit is niet het geval en hierbij wordt het huishoudelijk
regelement vastgesteld.
Rondvraag
- Geen vragen
- Ilona en Douwe bedanken John voor alle jaren dat hij zich heeft ingezet als
penningmeester.
Afsluiting
- Ilona sluit af en bedankt iedereen voor zijn deelname aan de vergadering.
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