VERSLAG JAARVERGADERING
Datum
Aanvang
Aanwezig
Einde
Locatie

: Dinsdag 11 oktober 2022
: 19.30 uur
: EC-leden: Welmoed, Priscilla, Angela, Marianne, Marc, André, Kirsten
School: Frank, Marloes
Ouders: Jenny (1/2b), Jordi (3b)
: 20.10 uur
: Centrale hal van de bovenbouw locatie, Spannenburg

19.15 uur:

Inloop met koffie/thee

19.30 uur:

Welmoed opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom
aan de aanwezige ouders.

1. Terugblik schooljaar ’21-’22 EC ICBS De Vredeburg
- De secretaris heeft een jaarverslag gemaakt van alle, mede door de EC, georganiseerde
evenementen. Zie voor details het verslag.
- De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.
- Robeco rekening wordt uiteindelijk vanzelf opgeheven. Saldo naar de tegenrekening.
- Kascommissie heeft decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
2. Financiën
- Begroting schooljaar ’22-’23 (zie bijlage) is toegelicht en vragen zijn beantwoord.
- De inkomsten middels de vrijwillig ouderbijdrage was afgelopen schooljaar historisch
laag. Dit is op verschillende manieren te verklaren (corona, inflatie, etc.). De EC heeft voor
dit schooljaar een aantal maatregelen genomen om toch zoveel mogelijk ouders te
motiveren deze bijdrage te betalen:
1. Timing: de brief is nu al in september verstuurd, ipv in november/december, wat
al een dure periode is.
2. Betere communicatie: in en flyer leggen we uit waar de ouderbijdrage aan
besteed wordt en wat de gevolgen kunnen zijn, mocht er te weinig binnenkomen.
3. Extra donatie: ouders is gevraagd om (iets) meer te betalen als zij in de positie
zitten dat zij dit kunnen en willen.
Op dit moment is 66% van de verwachtte inkomsten gerealiseerd. Wat een stuk hoger is
dan voorgaande jaren. Er lijkt dus inderdaad een kentering te zijn. Tevens wordt er goed
gereageerd op de vraag om iets extra te betalen als je dit wilt/kunt.

- Vooruitlopend op een eventuele verdere kostenstijging heeft de EC een voorstel gedaan
om de vrijwillige ouderbijdrage met 5 euro te verhogen, per schooljaar ’23-’24. Dit voorstel
is volgens procedure goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. Het voorstel wordt
ter stemming ingebracht in deze vergadering, waarna het met algemene stemmen wordt
aangenomen.
3. Vragen (eventueel vooraf gemaild naar: ec@devredeburg.nl)
Vraag per mail: Hoe gaan we om met kinderen waarvan de ouderbijdrage niet betaald is?
Antwoord: Het is inderdaad, mede door de inflatie, voor steeds meer mensen moeilijker
om te betalen. Het blijft ook een vrijwillige bijdrage, dus ook al kunnen mensen het
betalen, hoeft het niet. Echter zullen we dan ander plannen moeten bedenken of sommige
activiteiten helaas moeten schrappen. De ouderbijdrage is nu eenmaal nodig om de extra
activiteiten te kunnen organiseren. Elk kind mag meedoen met alle activiteiten en zal niet
worden uitgesloten, dat is wettelijk vastgelegd, ook als men niet voor zijn/haar kind betaald
heeft.
20.10 uur:

Sluiting Jaarvergadering

