OUDERVERENIGING
R.K. BASISSCHOOL ADWAITA
Secretariaat: p/a Kerkstraat 3
7412 XM DEVENTER
ouderraad.adwaita@gmail.com
Verslag Algemene Ledenvergadering van 15 september 2020
Locatie : Teamlink
aanwezig: Marco, Lisette, Leonie, Ilja, Maaike van der Liende, Suzanne H, Ellen, Veronique,
Wilma, Lisanne
afwezig met kennisgeving: Mariska, Ilona, Suzanne B.
Notulist: Maaike van der Liende
1. Opening: Marco opent de vergadering om 19.30 uur en heet een iedereen van harte
welkom.
2. Vaststellen van de agenda:
Er worden geen agendapunten toegevoegd.
3. Verslagen:
a. Activiteiten verslag 2019-2020. Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de
website worden geplaatst.
b. Financieel verslag 2019-2020. Verslag wordt besproken en goedgekeurd.
c. Gerealiseerde begroting 2019-2020. Deze is doorgenomen, geen opmerkingen
van de OR-leden en is bij deze goedgekeurd.
d. Jaarafsluiting 2019-2020. Deze is geheel duidelijk en goed. Geen vragen en
opmerkingen vanuit de OR leden.
e. Begroting 2019-2020. De begroting is gebaseerd op het aantal leerlingen voor
komend schooljaar. De begroting is vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.
4. Vaststelling ouderbijdrage:
Onveranderd ten opzichte van voorgaand schooljaar
5. Ouderraad 2019-2020 (bezetting en functieverdeling):
Ouderraad 2019-2020 (bezetting en functieverdeling):
Marco Ganzevles
voorzitter
Elen Tomberg
1ste penningmeester
Lisette Stempher
2de penningmeester
Suzanne Benne
lief & leed
Mariska Achterberg
dropbox beheer en e-mail
Maaike van der Liende notuliste
Alle leden worden bedankt voor de goede inzet in het afgelopen jaar.
5. Diverse:

Wilma geeft aan dat er een bedrijf is geweest om te kijken naar de
geluidsinstallatie voor beide locaties. Het gaat om een totaal pakket
waarvoor de kosten op ca. 2.500,- uitkomt.

Haar vraag namens school is hoe de OR hierin staat voor een eventuele
bijdrage.
Is er een 50/50 afspraak mogelijk?
Om deze installatie aan te schaffen moet het in 1x besteld en betaald
worden. Deze mogelijkheid is er nu niet voor school.
Voorstel:
OR zal deze betaling gaan voldoen en school betaald in januari de helft
terug.
Over dit voorstel zal worden nagedacht en worden besproken.
6. Rondvraag: Geen bijzonderheden
Afsluiting Algemene Ledenvergadering: Marco sluit de vergadering rond ca. 20.30 uur.

