
 

 

Nieuws vanuit de 
oudervereniging   
Ouderbijdrage schooljaar 2021-
2022 
Ook dit jaar int de 

Oudervereniging van 

basisschool Het Veer de 

ouderbijdrage (groep 1 t/m 8). 

Omdat dit schooljaar het 

jubileum is gevierd met een 

groot feest en nieuwe shirts 

voor alle kinderen, is de 

ouderbijdrage eenmalig 

verhoogd van € 21,- naar € 30,-. 

Aan het begin van het 

schooljaar, tijdens de feestweek, 

zijn de kinderen op schoolreis 

geweest. De school heeft 

besloten om dit schooljaar niet 

ook nog aan het einde van het 

schooljaar op schoolreis te gaan. 

Wel is het de bedoeling om aan 

het einde van het jaar een 

feestelijke dag te organiseren 

voor de kinderen.  

Ik verzoek u vriendelijk de 

ouderbijdrage van € 30,- te 

voldoen vóór 28 februari 2022. 

IBAN: NL61 INGB 0001 6107 71 
T.n.v. Ouderbijdrage PC Basisschool Het 

Veer 

O.v.v. de naam van uw kind 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u de factuur voor de 
ouderbijdrage, waarin ook is 
toegelicht waaraan de 
ouderbijdrage wordt besteed. 
Indien u vragen heeft met 

betrekking tot de (hoogte van 

de) bijdrage, dan wel inzage wilt 

hebben in de begroting 

2021/2022, dan kunt u contact 

opnemen met de 

penningmeester van de 

Oudervereniging.  

Ook kunt u de directeur van de 

school, Gerard Smidts, hierover 

benaderen.  

Met vriendelijke groet,  
 
Kevin Meijer 
Penningmeester 
Oudervereniging basisschool IKC 
Het Veer 

 
Penningmeester gezocht voor 
de Oudervereniging 
Ben jij die betrokken ouder die 
affiniteit heeft met geldzaken en 
het leuk vindt om als het 
financiële ‘geweten' mee te 
denken en te beslissen over alle 
activiteiten die de 
Oudervereniging organiseert 
en/of waar financieel aan wordt 
bijgedragen? Dan is de 
Oudervereniging van Het Veer 
op zoek naar jou!  
 
Wij zoeken een penningmeester 
die namens de Oudervereniging 
toezicht houdt op de besteding 
van de ouderbijdragen en zorgt 
voor het verwerken van de 
uitgaven van de commissies en 
de ouderbijdragen die we 
ontvangen. 
 
Wij zijn op zoek naar een ouder 
die:  
• Enige kennis heeft van 

financiële administratie. 
ouderbijdrage 

• Ervaring heeft met Excel.  
• Secuur is en vragen durft te 

stellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maandoverzicht: 

Vrijdag 28 januari 
     nieuwsbrief 9 
Dinsdag 8 februari 
     MR vergadering 
Vrijdag 10 februari 
     nieuwsbrief 10 
Maandag 14 februari 
     studiedag, kinderen zijn 
     vrij 
Woensdag 16 februari 
     1e rapport mee naar  
     huis 
Maandag 21 t/m vrijdag 25 
februari 
    oudergesprekken groep  
    1 t/m 8 
Vrijdag 25 februari 
     nieuwsbrief 11 
Maandag 28 februari t/m 
vrijdag 4 maart 
    voorjaarsvakantie 
Maandag 7 maart 
    1e schooldag 
 

    

Nieuwsbrief 09 
              28 januari 2022 
 



 

Als penningmeester ben je 
verantwoordelijk voor: 
• De communicatie rondom 

en het innen van de 
jaarlijkse ouderbijdrage. 

• Het opstellen, bewaken en 
verantwoorden van de 
begroting.  

• Het verwerken van 
declaraties.  

• Het opstellen van het 
jaarrekening. 

 
De tijdsinvestering is beperkt en 
varieert door het jaar heen. 
Gemiddeld circa 1 uur per week. 
Natuurlijk word je ingewerkt! 
Mocht je eens mee willen 
kijken, verdere vragen hebben 
of je willen aanmelden, laat ons 
dit weten. Dit kan via de huidige 
penningmeester Kevin Meijer: 
k.meijer15@chello.nl.  
 

Van Ouderraad naar 

Oudervereniging 

Vanuit de Stichting 

Samenwerkingsbestuur 

LiemersNovum is besloten om 

de Ouderraad om te zetten naar 

een vereniging. Met als 

hoofdreden om financiële zaken 

beter gescheiden te kunnen 

houden. Daarom is in maart 

2020 de Oudervereniging Het 

Veer opgericht. 

De omzetting van Ouderraad 

naar Oudervereniging brengt in 

de praktijk een aantal, vooral 

formele,  veranderingen met 

zich mee. Voorheen waren 

ouders die lid waren van de 

Ouderraad, tevens de leden die 

deelnamen aan activiteiten 

commissies. Als vereniging 

hebben we te maken met 

donateurs, leden en 

bestuursleden. 

Hieronder een korte 

omschrijving van deze 

benamingen: 

Donateurs: Ouders met 

kinderen op basisschool Het 

Veer die de jaarlijkse 

ouderbijdrage en schoolreis 

bijdrage overmaken aan de 

vereniging. Donateurs mogen 

deelnemen aan de algemene 

leden vergadering, donateurs 

hebben geen stemrecht.  

Leden: Ouders met kinderen op 

basisschool Het Veer mogen zich 

opgeven als lid van de 

vereniging. Dit moet schriftelijk 

gebeuren, waarna het bestuur 

schriftelijk bevestigt dat de 

ouder/verzorger is toegelaten 

als lid. Door het lid worden van 

de vereniging hebben leden 

stemrecht tijdens de algemene 

leden vergadering. Leden zijn 

tevens donateurs. 

Bestuursleden: Zij worden 

vanuit de leden gekozen en 

benoemd tijdens de algemene 

leden vergadering. 

Bestuursleden komen in 

aanmerking voor de functies van 

voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Bestuursleden 

worden benoemd voor 

maximaal 3 jaar en zijn direct 

herkiesbaar. 

Tijdens de algemene leden 

vergadering komen o.a. de 

volgende punten aan bod: 

- Bespreking jaarverslag, 

begroting en balans; 

- Vaststellen vrijwillige 

ouderbijdrage en de 

verplichte bijdrage voor 

het schoolreisje; 

- Benoemen 

bestuursleden. 

De volledige omschrijvingen zijn 

opgenomen in de statuten en 

deze zijn op te vragen bij de 

secretaris. 

De Oudervereniging is opgericht 

door de voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Samen vormen 

zij het eerste bestuur.  

Door de verandering in 

organisatiestructuur en om de 

overgang niet te ingewikkeld te 

maken heeft het bestuur er voor 

gekozen om de leden van de 

voormalige Ouderraad over te 

nemen als leden van de 

Oudervereniging. Het bestuur 

heeft deze leden gevraagd deel 

te nemen in het 

activiteitenteam. Hierdoor zijn 

de taken voor de leden in het 

activiteitenteam ongewijzigd ten 

opzichte van hun taken in de 

voormalige Ouderraad.  

Door corona zijn contacten met 

leerkrachten, leden en 

leerlingen beperkt geweest.  
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Mede daarom is ook deze 

informatieverstrekking blijven 

liggen. Samen met het 

activiteitenteam hopen wij dat 

deze tijden voorbij zijn en dat 

we kunnen uitkijken naar vele 

leuke activiteiten. 

Wilt u lid worden van de 

Oudervereniging, vul dan het 

bijgevoegde aanmeldformulier 

in en stuur dit naar ons op. 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur van de 

Oudervereniging Het Veer. 

Mirjam van Roekel – voorzitter 

Nicole Wolffensperger – 

secretaris 

Kevin Meijer - penningmeester 

 

 

 

 


