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Samenstelling bestuur per augustus 2020 
Voorzitter:  Dhr. Pieter Laugs  Vice-voorzitter:  mevr. Astrid Theelen 
Secretaris:  Mevr. Kasia Peeters Vice-secretaris:  Mevr. Desiree Leenarts 
Penningmeester: Dhr. Henny Janssen  Vice-penningmeester:  Mevr. Veronique Houben 
Leden:  Mevr. Nadine Roijakkers 
 Mevr. Kyra Papachristos 
 Mevr. Maureen Rutten 
 Mevr. Bianca Beunen (vertegenwoordiging directie) 
 
 

Vergaderingen 
In het schooljaar 2020-2021 is in totaal 6 maal (online) vergaderd door de Oudervereniging (OV). Tijdens 
die vergaderingen was er alle keren een afgevaardigde van de directie aanwezig.  
 
 
Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering in het schooljaar 2020/2021, heeft plaats gevonden op maandag 14 
september 2021. 
 
 
Werkgroepen 
Alle leden hebben een taak als coördinator in een werkgroep. I.v.m. de COVID maatregelen hebben de 
meeste werkgroepen geen doorgaan kunnen vinden of in een zeer aangepaste vorm. De werkgroep 
Sinterklaas is in aangepaste vorm actief geweest.  
Met Kerst heeft de OV de kinderen een baksetje aangeboden en aan het einde van het schooljaar entree 
tot Valdeludo (compensatie schoolreis).   
 
 
Open Dag 
Er is door school gekozen om de Open Dag in een andere vorm te aan te bieden, namelijk door 
inloopochtenden/-middagen. Hierdoor is ondersteuning van de Open Dag door de OV niet meer nodig. Dit 
agendapunt zal van de agenda van de OV worden gehaald.  

 
Schoolactiviteiten 2021-2022 
De schoolactiviteiten voor het komende schooljaar zijn vooralsnog gelijk ingepland zoals de jaren 
voorafgaande aan COVID19, waarbij steeds gekeken zal moeten worden naar wat op dat moment 
mogelijk is.  
 
 



Financieel 
Financieel overzicht 2020-2021: 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
De grootste uitgaven van de OV hadden in schooljaar 2020-2021 te maken met de entreekaarten voor de 
kinderen voor Valdeludo, baksetjes voor de kinderen voor Kerst, huur van het luchtkussen voor 
spelendag, versieringen voor Kerst en Sinterklaas en de bijdrage aan het kamp van groep 8. 
 
‘Collect to help and save the children’: 
De inzamelingsactie van gebruikte kleding (op het schoolplein aan de kant van de kleuters) heeft dit jaar 
€50,70 opgeleverd. 

 

Contributie 
In schooljaar 2020-2021 is de contributie gelijk gebleven aan de voorgaande jaren. Aan het einde van het 
schooljaar heeft een verheldering plaatsgevonden betreffende de ouderbijdrage waarbij is afgesproken 
deze voor alle kinderen op €30,00 per kind te zetten. Dit is in de schoolgids opgenomen en ouders zullen 
begin schooljaar 2021-2022 hierover een brief ontvangen. 

beginsaldo op 01-08-2020 € 4.570,50 bankkosten € 208,76 

eindsaldo op 31-07-2021 € 2.819,78 inkomend € 1.955,70 

    uitgaand € 3.497,66 

verschil € 1.750,72 verschil -€ 1.750,72 

    

kas € 269,82   

    

totaal eigen middelen 31-07-2021 € 3.089,60   


