Jaarplan schooljaar 2013/2014
In ons Jaarplan informeert de ouderraad jullie
over onze plannen en activiteiten voor het
schooljaar 2013/2014. Naast de jaarlijks
terugkerende activiteiten hebben wij dit jaar een
aantal bestuurlijke zaken te melden.

Jaarlijks budget
Tijdens voorgaande jaarvergaderingen hebben
wij gemerkt dat er vragen gesteld worden over
het budget en de financiële reserve die wij als
ouderraad hanteren. De twee inkomstenbronnen voor de oudervereniging zijn de
jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage per kind en
de opbrengst van de Oud ijzeractie. Ons
uitgangspunt is dat er in ieder geval een bedrag
van € 7.000,00 als financiële buffer beschikbaar
is, zodat er twee jaren achtereen geen Oud
ijzeractie gehouden zou hoeven worden.
Onverhoopt kan deze situatie zich voordoen,
denk bijvoorbeeld aan een rijverbod vanwege
varkenspest of een gebeurtenis waardoor de
Oud ijzeractie afgelast wordt.
Momenteel hebben wij dus een gezonde en
stabiele financiële situatie en het streven is dan
ook om de resterende gelden in goed overleg
met het team en de TSO in 2014 te investeren in
middelen of activiteiten.

Bankrekening TSO
Als oudervereniging hebben wij een verenigingspakket (met betaalrekening en spaarrekening)
bij de Rabobank. Hiermee zijn alle financiële en
juridische zaken goed geregeld. Dit jaar heeft de
TSO ons verzocht om via dit verenigingspakket
een extra bankrekening aan te vragen. Er is voor
de TSO wel een belang om financieel en juridisch
de zaken up-to-date te brengen. Aangezien de
TSO zelf geen stichting of vereniging is (en wij als
oudervereniging wel) is een dergelijk pakket niet
door de TSO zelf aan te vragen.
Via de bankrekening zullen binnenkort alle
betalingen voor en door de TSO geregeld kunnen
worden. De TSO behoudt verder zijn huidige
structuur met een TSO-commissie. Hierin heeft
de coördinator, oudervertegenwoordiging en
een penningmeester zitting.

De commissie is zelf verantwoordelijk voor het
financiële beleid. Jaarlijks zal er een jaarrekening
opgesteld worden, gecontroleerd door een
kascommissie. Daarna wordt deze jaarrekening
aan de penningmeester van de oudervereniging
overgedragen.
Wij denken op deze manier in goed overleg met
de TSO een passende oplossing te bieden. Dit
voorstel zal in de aanstaande jaarvergadering
voor een akkoord voorgelegd worden aan de
aanwezige ouders.

Bestuurswisseling
Tijdens de komende jaarvergadering op 11
november 2013 zal Esther Diepman als secretaris
aftreden en niet herkiesbaar zijn na twee
termijnen zitting te hebben gehad in de
ouderraad. Als kandidaat willen wij Elena
Serbanoui voordragen.

De activiteiten in 2013/2014
In dit schooljaar zal de ouderraad weer de
volgende activiteiten (mede)organiseren en/of
meehelpen:










Opening schooljaar
Oud ijzeractie
Sinterklaas en Kerstmis
Schoolhandbaltoernooi
Bezoek door de paashaas
Schoolvoetbaltoernooi
De Wandel3Daagse
Schoolreisje voor de groepen 3 t/m. 8
Naar de Moezenbelt voor groep 1 en 2

Wij nodigen alle ouders uit om tijdens de
jaarvergadering aanwezig te zijn. Wij zijn ervan
overtuigd dat wij dit jaar met elkaar bijdragen
aan een uitdagend, actief en gezellig schooljaar!
Met hartelijke groet,
Bestuur Oudervereniging St. Cyriacusschool
Gerard Boekel (voorzitter)
Esther Diepman (secretaris) - aftredend
Sandra Schuurman (penningmeester)
Annette Eijkelkamp
Anja Klein
Janni Kogelman
Berry Schaake

