
Jaarvergadering OR Eshoek 2020-2021 
 
Datum: 07-10-2020 
Aanvang: 20.00u  
Plaats: OBS de Eshoek  
Aanwezig: Fija (voorzitter), Margot (secretaris), Jean-Paul (penningmeester vanuit Stichting Derdengelden), 
Liset (OR), Martijn (OR), Babette (OR), Heleen (OR), Renate (OR), Greta (team), Anita (team), Hanneke 
(kascommissie) 
Afwezig: Frans (OR), Yvonne (OR), Frank (OR), Bert (kascommissie) 
 
Opening 
Fija opent de vergadering en heet iedereen welkom. Extra welkom voor het nieuwe lid Anita, die vanuit het 
team de OR komt versterken. 
 
Verslag vorige jaarvergadering (06-11-2019) 

• Actiepunt vergaderkosten vervallen -> vergaderkosten €0 gebleven 

• Actiepunt vacature vervuld -> 2 nieuwe leden (Renate en Frank) 

• Actiepunt huishoudelijk reglement -> afgerond in schooljaar 2019-2020 
 
Jaarverslag OR 2019-2020 
Doorgelopen, geen bijzonderheden. Goede nieuwe structuur neergezet m.b.t. Stichting Derdengelden -> beter 
beleid en beheer geldstromen 

• Nog geen 3e persoon gevonden voor de Stichting -> vacature in nieuwsbrief -> actiepunt JP 
 
Financieel jaarverslag Stichting Derdengelden 2019-2020 (JP) 

• Grote afwijking door niet doorgaan van de schoolreizen -> circa €10.000 niet uitgegeven 

• Ouderbijdragen van een aantal leerlingen niet ontvangen -> in overleg met Anja, gezien de 

omstandigheden van vorig schooljaar, discussie laten lopen 

• Nu circa €18.000 in kas, (te) veel voor OR. Voorstel Stichting mbt overschot kas: 

o Ouderbijdrage groep 8 van vorig schooljaar deels terug betalen (ivm geen kamp) 

o Ouderbijdrage huidige schooljaar: 50% korting voor ouders die vorig jaar al een kind op 

school hadden. Het basisbedrag blijft hetzelfde voor alle jaargroepen. 

o Komend schooljaar een negatieve begroting van -€8000, daarna reserve van €10.000. 

➔ OR en aanwezige ouders akkoord 

 

• Vraag Liset: Wanneer ouderbijdragen incasseren ivm schoolreizen in september? -> overleg Anja -> 

actiepunt JP 

Verslag kascommissie (Bert en Hanneke) 

• Alles doorlopen, zag er prima uit  
o Buskosten nu beter geregeld 

• Nieuw lid werven ter vervanging van Bert -> oproep nieuwsbrief -> actiepunt Fija 
➔ Decharge gegeven 

 
Samenstelling OR 

• Afgetreden: Carolien Stadman 

• Nieuwe leden: Renate Bentum, Frank Luth 
 
Rondvraag  
Geen 
 
Afsluiting 


