Notulen
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22 juni 2016

Notulen betreft onderdeel Steunvereniging
De agenda voor de jaarvergadering van de Steunvereniging is thuis bezorgd.
Pieter Kaars legt uit, dat de Steunvereniging een notulen maakt van de jaarvergadering omdat de
Steunvereniging een officiële vereniging is die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
De secretaris Trijntje Boes leest het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2015
voor. Het verslag wordt zonder wijzigingen door de leden goedgekeurd.
Voorstel om het maximaal te besteden bedrag te verhogen i.v.m. de aanschaf van zonnepanelen
Pieter onderbouwt waarom we zonnepanelen op het dak van de school willen plaatsen. De school
ontvangt van het Rijk jaarlijks een lumpsum bedrag. Dit bedrag is inclusief de jaarlijkse
energiekosten. De Rietlanden is ongeveer € 4.400 per jaar aan energiekosten kwijt. Indien we voor
€ 34.000 aan zonnepanelen plaatsen dan bespaart de school dit bedrag per jaar en kan het geld
ingezet worden voor het onderwijs. Dit levert een rendement op van 16%. In vergelijking met de 1%
dat het momenteel op de bank oplevert.
De zonnepanelen kosten € 34.000, maar met aftrek van subsidie van Provincie Noord Holland van
€ 6.400 komt het neer op een investering van € 27.600.
Jaarlijks financiert de Steunvereniging rond de € 10.000 aan de school voor de aanschaf van benodigd
materiaal, waaronder bijvoorbeeld tablets of ander materiaal dat niet vanuit de lumpsum betaald
kan worden. Tezamen met de zonnepanelen komen wij voor 2016 dan uit boven het gemandateerde
bedrag van € 30.000.
Gevraagd wordt aan de leden om het maximaal te besteden bedrag op basis van artikel 8 lid 3 van de
statuten voor het kalenderjaar 2016 te verhogen van € 30.000 naar € 40.000.
Een vraag vanuit de leden is of het dak van de school binnenkort niet toe is aan vernieuwing? Pieter
legt uit, dat de zonnepanelen met bouten bevestigd worden aan het dak en dus losgehaald kunnen
worden.
De aanwezige leden stemmen unaniem in met overschrijding van het mandaat om de zonnepanelen
in 2016 te kunnen financieren.
Presentatie financieel jaarverslag 2015
Tanja Klok presenteert het financieel jaarverslag dat ook is te vinden op de internet site
www.derietlandenmarken.nl van de school.
In het jaar 2015 heeft de Steunvereniging op verzoek van de directie een bijdrage van € 7.060 gedaan
voor de aanschaf van ICT en zelfstandig werkmateriaal. Daarnaast heeft de Steunvereniging
bijgedragen aan het jubileumfeest van De Rietlanden van € 2.275. Overige kosten zijn de bijbels voor
groep 8 en representatiekosten, tezamen € 681.

Kascontrole
De kascontrole is gedaan door Lisenka Zeeman-Kes en Patrick Boes. De financiële administratie van
de Steunvereniging is akkoord bevonden. De kascontrole voor het jaar 2016 zal worden gedaan door
Patrick Boes en Erna Teerhuis-Visser.
Verkiezing bestuur
Pieter Kaars neemt dit jaar afscheid van het bestuur van de Steunvereniging. Hij is 3 termijnen ofwel
12 jaar actief geweest in het bestuur. Als nieuw bestuurslid heeft het bestuur Albert van Veen bereid
gevonden om toe te treden tot het bestuur. Hij is actief geweest in de Medezeggenschapsraad van
De Rietlanden en derhalve een zeer geschikte kandidaat. De leden wordt gevraagd of zij akkoord
kunnen gaan met de benoeming van Albert van Veen als nieuw bestuurslid van de Steunvereniging.
Alle aanwezige leden zijn unaniem akkoord met de benoeming van Albert van Veen.
Trijntje Boes bedankt Pieter Kaars voor zijn jarenlange inzet als voorzitter eerst in het bestuur van de
protestants christelijke basisschool De Rietlanden en later als voorzitter van het bestuur van de
Steunvereniging. Pieter heeft zich zeer toegewijd ingezet en heeft ook een grote bijdrage geleverd
aan het traject van het zoeken naar een mogelijke samenwerking van De Rietlanden met een
samenwerkingsverband na het vertrek van de laatste directie in de vorm van een zelfstandige school.
Pieter krijgt applaus van de aanwezige leden en ontvangt een bos bloemen en presentje als dank.
Ingrid van Koningsbruggen bedankt de Steunvereniging voor haar inzet voor de school.

