Hoofddorp, 26 oktober 2020
Geachte ouders,
Eén keer per jaar organiseert de Oudervereniging de Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze
vergadering informeren wij u over hoe wij de ouderbijdrage besteed hebben en hoe ons bestuur is
georganiseerd. Tevens heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en/of bezwaar te maken. Door
Corona kunnen we dit jaar niet de Algemene Leden Vergadering organiseren. Daarom informeren wij
u via deze brief over de financiële afwikkeling van vorig schooljaar, de ouderbijdrage voor komend
schooljaar en over de samenstelling van ons bestuur.
Financiële afwikkeling van schooljaar 2019-2020
Op basis van de begroting is een ouderbijdrage vastgesteld van € 58,- per kind. Van de meeste
ouders hebben we de vrijwillige bijdragen ontvangen. Met deze bijdrage organiseren we de
activiteiten op school. Door Corona konden de activiteiten die in de periode maart – juni gepland
waren niet doorgaan. Dit geld is niet uitgegeven. De ouders van de groep 8 kinderen hebben daarom
een deel van de ouderbijdrage (€ 38,-) terug gestort gekregen. Voor de overige ouders geldt dat we
een korting geven op de ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021. De hoogte van de korting is € 38
wanneer de bijdrage volledig betaald is. De hoogte van de korting kan dus verschillen wanneer niet
de volledige ouderbijdrage betaald is.
De wijze waarop wij geld besteed hebben in de periode september – januari evenals de wijze waarop
wij geld retour gestort hebben aan de groep 8 kinderen is gecontroleerd door de kascommissie. Aan
de hand van onze boekhouding hebben zij geconcludeerd dat er geen fouten zijn geconstateerd. Zij
adviseren u als lid om geen bezwaar te maken. Heeft u hier inhoudelijk vragen over of wilt u het
verslag van de kascommissie inzien, mail dan naar penningmeester.ov@brandarismail.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
Het voorstel is om de vrijwillige ouderbijdrage ook dit jaar vast te stellen op € 58,- per kind. Van deze
bijdrage worden de schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Schoolreis, Koningsspelen etc.
georganiseerd. De MR en onze directeur hebben de ouderbijdrage goedgekeurd. Wij stellen u voor
om de ouderbijdrage niet te verhogen en het bedrag ook voor dit jaar op € 58,- vast te stellen.
Op deze ouderbijdrage ontvangt u een korting, omdat de ouderbijdrage van vorig jaar niet volledig is
besteed.
• U betaalt € 20,- wanneer u de ouderbijdrage van 2019-2029 volledig heeft betaald. De korting is
dan € 38,-.
• U betaalt € 49,- wanneer u de ouderbijdrage van 2019-2020 voor de helft heeft betaald (eerste
termijn is € 29,-). De korting is dan € 9,-.
• U betaalt € 58,- wanneer u de ouderbijdrage van 2019-2020 niet betaald heeft. De korting is dan
€ 0,-.
Heeft u hier inhoudelijk vragen over of wilt u de begroting inzien, mail dan naar:
penningmeester.ov@brandarismail.nl

De samenstelling van het bestuur
Dit jaar zijn er enkele wijzigingen in het bestuur. Na een aantal jaren nemen we afscheid van onze
voorzitter Suzanne van den Hof. Ook van onze penningmeester Merel Koelewijn nemen wij afscheid.
Gelukkig hebben we de vervanging al geregeld. Het bestuur bestaat uit:
• Voorzitter Paul Wind
• Penningmeester Dara Shali
• Secretaris Noortje van Glabbeek
Nog wel zijn wij dringend op zoek naar leden voor de kascommissie. Heeft u een financiële
achtergrond dan hopen wij dat u ons één avond per jaar wilt helpen bij het controleren van onze
boeken. Wilt u zich opgeven of heeft u hier inhoudelijk vragen over, mail dan naar
penningmeester.ov@brandarismail.nl.
Om vorig schooljaar officieel af te sluiten conform onze statuten en de wijzigingen in het bestuur
door te kunnen voeren vragen wij u eventuele bezwaren kenbaar te maken voor 5 november 2020.
Daarna is reageren niet meer mogelijk.

Hartelijke groet,
Bestuur van de Oudervereniging De Brandaris

