
Notulen jaarvergadering stichting beheer oudergelden IKC het Festival 
 
Datum: 19-09-2016 
 
Aanwezig: Aafje v/d Velde (voorzitter), Karin Hogervorst (penningmeester), Janke Verheij 
(secretaris), Renate Meijers, Maaike Lauret, Clarine van der Meer en ongeveer 10 ouders 
 
1. Opening door Aafje v/d Velde.  
Welkom en benoemen doelstellingen StBO: 
Het beheren en besteden van de ontvangen vrijwillige ouderbijdrage en de gelden die 
binnenkomen via Bag 2 School (kleding) en de Rova (oud papier). Alle bestedingen komen 
ten goede aan de leerlingen van het Festival. 

 
De opbouw van de begroting en de besteding van de oudergelden worden kortgesloten met 
de directie en de MR. Er wordt meerder keren per jaar overlegd met beide partijen. De 
stichting heeft afgelopen jaar 8 keer vergaderd. 
 
2. secretarieel jaarverslag. Toelichting door Janke Verheij. De vrijwillige bijdrage vorig jaar 
was €40,-. 86% van de ouders heeft betaald, dit is een toename van 2,6%. De bestedingen 
hiervan zijn terug te vinden in de stukken van de stichting op de website.  
Voor het komende schooljaar hebben we leerkrachten verzocht vooraf een plan met budget 
in te dienen, zodat het geld daadwerkelijk besteed gaat worden.  
Het jaarverslag is in te zien op de website.  
 
3. Karin Hogervorst licht het financieel jaaroverzicht toe. Ook deze is terug te vinden op de 
website.  
 
Vragen:  
 
Weten we waarom ouders die niet betalen, niet betalen? 
Antwoord: Nee. De brieven gaan dit jaar niet alleen per mail, maar in eerste instantie op 
papier met het kind mee naar huis. De ouderbijdrage is vrijwillig, we willen ouders ook geen 
lichte dwang opleggen om te betalen.  
 
Kun je ouders vragen waarom ze niet betalen?  
Antwoord: Dat doen we niet, omdat de bijdragen vrijwillig is. Stichting meedoen is te 
benaderen voor ouders met beperkte middelen.  
 
Is de brief aantrekkelijk genoeg?  
Ouders kunnen betalen in termijnen. Stbo heeft een aandeel in de nieuwsbrief van het 
Festival. Hierin beschrijven we welke bestedingen zijn gedaan.  
 
4. Karin licht de begroting voor het komende schooljaar toe. De begroting is in te zien op de 
website. Er zijn geen vragen over de begroting.  
20:36 afsluiting door Aafje 


