Wat is de steunvereniging
De steunvereniging is een vereniging met leden die als doel heeft het Protestants Christelijk
basisonderwijs op Marken te willen ondersteunen. De vereniging richt zich op het verlenen van
financiële en materiële steun aan niet subsidiabel onderwijs en onderwijsondersteunende
activiteiten, alles in de meest ruime zin van het woord. De steun is volledig gericht op de
onderwijskundige kwaliteit en continuïteit van het Protestants Christelijk onderwijs op Marken.
Wat hebben we gedaan
Om aan deze doelstelling invulling te geven, heeft de Steunvereniging de afgelopen jaren in overleg
met de directie van de Rietlanden school voor ongeveer € 10.000,= per jaar een bijdrage geleverd
aan de aanschaf van nieuwe lesmethodes en ICT middelen zoals tablets en computers. In 2016 heeft
de steunvereniging zonnepanelen op de Rietlanden school laten plaatsen om met de opbrengst
hiervan een extra bijdrage te kunnen leveren aan het basisonderwijs op Marken.
Wie zijn de leden
De leden van de vereniging zijn de mensen die betrokken zijn bij het basisonderwijs op Marken. Zij
mogen meebeslissen over de wijze waarop de middelen van de steunvereniging worden ingezet voor
de kinderen die basisonderwijs genieten op Marken.
De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 5,00 per persoon of € 10,00 per gezin, per jaar. De
kosten worden jaarlijks automatisch afgeschreven.
Bestuur
Het huidige bestuur van de steunvereniging wordt gevormd door de volgende personen:
Naam
Rol
e-mail
Telefoon
Albert van Veen
Voorzitter
Albert.van.veen@gmail.com 0299-601724
Trijntje Boes
Secretaris
trijntjeboes@hotmail.com
0299-603445
Gerdien Teerhuis
2e secretaris
gerdien.teerhuis@ziggo.nl
0299-414998
boes@ziggo.nl
Patrick Boes
1e penningmeester
schipper10@ziggo.nl
René Schipper
2e penningmeester
0299-603031
Op de gezamenlijke jaarvergadering van de MZR, OC, de overblijf en de steunvereniging wordt door
het bestuur aan de leden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de bestedingen.
Tevens worden door de leden nieuwe bestuursleden voorgedragen en gekozen.
Lid worden
U kunt lid worden door of een e-mail te sturen naar steunvereniging@derietlandenmarken.nl met
daarin vermeld: naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN nummer en de vermelding dat u de
stichting machtiging verleend voor het jaarlijks afschrijven van de contributie. U kunt ook lid worden
door onderstaande antwoordstrook in te vullen en in te leveren op het adres Buurterstraat 3, 1156
AP te Marken.

Antwoordstrook

Ik/wij willen lid worden van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Marken.
Naam: ………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………...
Plaats: ………………………..……........................... Postcode: …………………….
Email: ………………………..……...........................…………………….
IBANnummer ………………………………………………………………………………..
Ik verleen hierbij een machtiging voor het jaarlijks afschrijven van de contributie

Wij hopen u als lid te mogen verwelkomen.

Verslagen
2016
Steunver. de Rietlanden JR 2016.pdf
Notulen Jaarvergadering Steunvereniging 2016.pdf
2015
Jaarrekening en bestuursverslag Steunvereniging 2015.pdf

Historie
Voorheen was de Rietlanden een zelfstandige school die bestuurd werd door de Schoolvereniging.
Dit bestuur is 1 januari 2012 overgedragen aan de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs
Waterland (CPOW) uit Purmerend. Daarmee is basisschool de Rietlanden geen zelfstandige éénpitter
meer, maar één van de scholen van de Stichting CPOW. Bij deze fusie is het publieke vermogen van
de Rietlanden naar Stichting CPOW gegaan.
Echter, het private vermogen is bij de Schoolvereniging gebleven. Door middel van een statuten
wijziging is de Schoolvereniging vervolgens omgevormd tot een vereniging met als naam ”Vereniging
voor Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Marken”, in de volksmond de steunvereniging.

