Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Marken
Buurterstraat 3,
1156 AP Marken.

E-mail : steunvereniging@derietlandenmarken.nl

Notulen Jaarvergadering 16 september 2019, gedeelte steunvereniging.
Aanwezig bestuur: Albert van Veen (voorzitter) Patrick Boes, René Schipper, Mirjam Stooker
en Gerdien Teerhuis
De volgende punten kwamen aan de orde
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doelstelling
Notulen jaarvergadering goedkeuren 2018
Financieel jaarverslag
Kas controle + benoeming nieuwe kascommissie
Voorstel statuten wijziging
Toelichting besteding gelden 2018

Opmerkingen bij de vergaderpunten:

1) Albert nodigt aanwezigen uit om in kleine groep de voorkennis rondom de doelstelling
van de vereniging op te halen. Vervolgens licht hij deze kort toe.
2) Notulen jaarvergadering d.d. 17 september 2018 door de vergadering goedgekeurd.
3) Patrick geeft een korte, heldere toelichting op de besteding van gelden van het
afgelopen boekingsjaar. Hierin kwamen onder meer naar voren: de begroting met
daarbij een overzicht van de daadwerkelijk besteedde gelden. De besteding van het
budget verkregen door de zonnepanelen en alvast een vooruitzicht op de uitgaven voor
2019.
4) De kascontrole commissie, dit jaar Angela Roos en Edith Zondervan, heeft zijn
goedkeuring gegeven aan het financieel overzicht. Volgend jaar zullen Edith
Zondervan en Marie Janne Visser de controle verzorgen.
5) Zoals vermeld in de uitnodiging heeft de vereniging de wens enige wijzigingen aan te
brengen in de statuten, met name met betrekking tot een aanpassing van het boekjaar.
De wens is deze gelijk te trekken met een schooljaar. Hiernaast nog een aantal kleine
wijzigingen allen precies na te lezen op de website van De Rietlanden:
www.derietlandenmarken.nl Voor de wijziging dient een stemming plaats te vinden.
Deze kan doorgang hebben wanneer ten minste twee derde meerderheid van de leden
aanwezig is tijdens de vergadering. Omdat dit niet het geval is vindt er geen stemming
plaats. Er zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven op 30 september 2019
waarvoor alle leden opnieuw uitgenodigd worden aanwezig te zijn. Tijdens deze
vergadering vindt een stemming plaats op de voorgestelde statuten wijzigingen.
Hiervoor geldt dat voor goedkeuring een twee derde meerderheid van de aanwezige
leden positief dient te stemmen om de wijzigingen door te voeren.
6) Jasmijn Karsten (directie De Rietlanden) geeft een toelichting op de uitgaven van
2018, tevens een verantwoording en toelichting op het budget van komend boekjaar.

