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1 Samenstelling bestuur komend schooljaar 2017/2018  
Samenstelling dagelijks bestuur: 
Sjoerd Hoedemaekers Voorzitter 
Margo Russeler  Penningmeester 
Jack van Haperen  Secretaris 
Overig bestuur: Willem Glaser, Karen de Groot, Barry van Oosterhout, Caroline Raas, Patricia 
Roos en Patrice Weerens. 
 
2 Financieel verslag. 
a)  Gecontroleerde realisatie 2017/2018 bijlage 1 
Over schooljaar 2017/2018 hebben Miriam Tjin Pit Joen en Dafni Jansen de controle op de 
besteding van de middelen uitgevoerd. Penningmeester Margo Russeler heeft vooraf de 
realisatie uitgewerkt en inzage gegeven in de onderbouwing met de ingediende bonnen en 
declaraties. Er zijn een aantal posten en rekeningen in detail bekeken door de commissie. Zij 
waren akkoord met de onderbouwing van het financieel verslag.  
De voor akkoord getekende versie door de commissieleden is in bijlage 1 bijgevoegd. 
 
Bij de realisatie is op een aantal posten onderbesteding geweest. We hebben een negatief 
resultaat van 66 euro.  
 
b)  Begroting schooljaar 2017/2018 bijlage 2 
De begroting komt in grote lijnen overeen met de begroting 2016/20178, op enkele kleine 
aanpassingen na. 
 
We hebben hiermee naar onze mening voor 2017/2018 wederom een realistische begroting 
op kunnen stellen. 
 
c) Benoeming kascontrolecommissie voor 2018/2019. 
Komend jaar zal dezelfde commissie (Miriam Tjin Pit Joen en Dafni Jansen) weer de controle 
uitvoeren. Dit zal voor beide personen de laatste keer zijn. Beide leden hebben dit jaar voor 
de derde keer gefunctioneerd.  
 
d) Décharge OV  

mailto:oudervereniging@inos.nl
http://www.sintemaerte.nl/


Wanneer er naar aanleiding van de uitnodiging Digitale ALV en onderhavig 
verantwoordingsdocument geen vragen vanuit de ouders worden gesteld, ontvangt het 
bestuur van de oudervereniging van haar leden décharge over het schooljaar 2017/2018. 
 
e) Vaststelling ouderbijdrage 2018/2019 
Gelet op de gezonde financiële basis wordt de ouderbijdrage gehouden op 25 euro per kind. 
De brief met verzoek voor bijdrage wordt in oktober verstuurd via de mail en we zorgen 
begin van 2019 weer voor een herinnering. 
 
f) Nieuwe bestuursleden 
Per schooljaar 2017/2018 heeft Sjoerd Hoedemaekers de rol van voorzitter op zich genomen 
en Jack van Haperen de rol van secretaris. In de statuten zal vanaf dit schooljaar opgenomen 
worden dat de bestuursleden zich om de twee jaar herkiesbaar dienen te stellen.  
 


