Notulen
Onderwerp: Gezamenlijke jaarvergadering Medezeggenschapsraad, Oudercommissie en
Steunvereniging van PCBS “De Rietlanden”
Datum:

4 juli 2017

Notulen betreft onderdeel Steunvereniging
De agenda voor de jaarvergadering van de Steunvereniging is thuis bezorgd.
Albert licht de doelstelling van de Steunvereniging kort toe. Daarnaast heeft de
Steunvereniging ook in 2016 weer een bijdrage gedaan aan de school. De bijdrage is besteed
aan de volgende materialen:
ICT
Materiaal voor de interne
PLUSKLAS (bijv. level boxen)
Uitdagend lesmateriaal voor
meerbegaafden.
Aanschaf grote kerststal en
kerstgroep voor in de
gemeenschapsruimte
Wens vanuit de
leerlingenraad

14 tablets (of laptops)
Meer uitdaging tot spelen.

14 x € 500 = € 7.000
€ 2.000

€ 500

€ 500

Vorig jaar zijn de zonnepanelen geplaatst op het dak van de school. Helaas kunnen we bij de
jaarvergadering nog geen mededeling doen van het rendement van het eerste jaar. Zodra de
meters zijn opgenomen zal dit gecommuniceerd worden. Aan de directie van “De
Rietlanden” is gevraagd de Steunvereniging schriftelijk te informeren over de besteding van
het vrijgekomen budget vanuit de lumpsum vanuit de overheid – vanwege lagere
elektriciteitskosten. Het vrijgekomen budget zal besteed worden aan zaken die binnen de
doelstelling van de Steunvereniging vallen.
De notulen van de jaarvergadering van 22 juni 2016 worden goedgekeurd.
Patrick Boes licht de jaarrekening 2016 toe. De kascontrolecommissie bestaande uit Lisenka
Zeeman – Kes en Trijntje Vlasbloem – De Waart hebben de financiën gecontroleerd en
akkoord bevonden. Aangezien Lisenka 2 jaar de kascontrole heeft gedaan wordt gevraagd
aan de aanwezige leden wie haar wil opvolgen. Angela Teerhuis zal Lisenka vervangen.
Aangezien het lidmaatschapsbestand van de Steunvereniging flink aan het vergrijzen is
wordt de suggestie gedaan het lidmaatschap ook via DigiDUIF nogmaals onder de aandacht
te brengen van de ouders. Tevens zal vermeld worden, dat de bijdrage van minimaal € 5 bij
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eenpersoonshuishoudingen en € 10 meergezinshuishoudingen een minimum bedrag is en de
bijdrage altijd vrijwillig hoger mag zijn.
Patrick Boes heeft de laatste periode van Tanja Klok als penningsmeester afgerond. Daarmee
vervalt zijn eerste termijn. De eerste termijn van een bestuurslid is 4 jaar. In Patrick zijn geval
was dat nu 1 jaar. Voor zijn tweede termijn van 4 jaar stelt hij zich herkiesbaar. Hij wordt
unaniem door de aanwezige leden opnieuw benoemd.
Trijntje Boes treedt na 2 termijnen van totaal 8 jaar af als bestuurslid. Mirjam Stoker –
Tamminga heeft zich als kandidaat beschikbaar gesteld. Mirjam wordt door de aanwezige
leden unaniem benoemd tot bestuurslid.
Trijntje Boes wordt bedankt voor haar werkzaamheden in het bestuur en ontvangt een
attentie.
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