Jaarverslag Stichting Derdengelden o.b.s. De Weiert
2020 - 2021
De bestuurssamenstelling van de Stichting Derdengelden van o.b.s. De Weiert is na overleg tussen OR, MR
en de schoolleider in het najaar 2020 gewijzigd en daarmee in lijn met de statuten. Het bestuur van de
stichting wordt ingevuld door 2 afgevaardigden van de OR (Henk Jan Klinkhamer en Bjorn Cramer) en de 1
afgevaardigde van de MR (Jorien Blaauw). Binnen de Stichting Derdengelden zijn de bestuurstaken als volgt
verdeeld:
Voorzitter: Henk Jan
Penningmeester: Bjorn
Secretaris: Jorien
Er is drie keer (online) vergaderd: 9 februari, 13 april en 5 juli 2021. Martine Stulp, schoolleider, is hierbij ook
aanwezig geweest als informant. De volgende onderwerpen zijn besproken:
Zichtbaarheid over het bestaan/doel van de Stichting
We hebben afgesproken om via de nieuwsbrief regelmatig een update te geven over de activiteiten van de
Stichting. In juni 2021 heeft Martine namens de Stichting een mail verstuurd aan alle ouders. Verder heeft de
Stichting aan Martine gevraagd om deze nieuwsbrief ook op te nemen op de website van school, zodat dit
voor (nieuwe) ouders is terug te vinden.
Het is goed is om bewustwording te creëren over de mogelijkheden van de gelden binnen de Stichting t.b.v.
de leerlingen en het onderwijs. We brengen dit onder de aandacht van het team, de OR en MR, zodat zij
tijdig een aanvraag kunnen indienen bij de Stichting. Vervolgens zal het bestuur deze aanvragen bespreken
en eventueel opnemen bij het opstellen van de begroting 2021/2022.
Vrijwillige ouderbijdrage
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in een handreiking van januari 2021 zich uitgesproken over
de vrijwillige ouderbijdrage: het bevoegd gezag van de school dient zich ervoor in te spannen dat de
verplichtingen uit de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) wordt nageleefd door de Stichting
Derdengelden. Martine heeft de Stichting gevraagd medewerking te verlenen aan een overeenkomst. De
overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage is door de Stichting en de schoolleider getekend op 23 juni 2021.
Hieruit volgt dat de Stichting ieder besluit over de hoogte én besteding van de vrijwillige ouderbijdrage eerst
ter instemming dient voor te leggen aan het bevoegd gezag (Martine) en de oudergeleding van de MR.
Zonder instemming heeft de Stichting geen bevoegdheid om uitgaven te doen.
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
De invoering van deze wet en verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn besproken binnen het bestuur. We
zullen - waar nodig - actie ondernemen tot aanpassing van de statuten. Financiële verantwoording /
Financieel jaarverslag
Door corona was het voor de OR en de Stichting Derdengelden ook op financieel vlak een heel ander jaar
dan normaal.
Er konden minder activiteiten worden georganiseerd. Waar mogelijkheden waren, zijn deze ook benut. Zo
zijn de activiteiten als Sinterklaas, Kerst en Pasen op een andere manier ingevuld en is daarmee alsnog een
mooie dag aan de kinderen geboden. Daarnaast heeft de Stichting afgelopen jaar besloten om ook aan de
(alternatieve) schoolreizen én het afscheid van groep 8 een belangrijke financiële bijdrage te leveren.
Hiermee was het mogelijk om slechts een beperkte bijdrage van de ouders te vragen.
Verder heeft de Stichting in het afgelopen jaar ook mede bijgedragen aan de opknapbeurt/reparatie van de
Pannakooi. Die staat er nu weer mooi bij en laten we dit zo houden!
Al met al heeft de Stichting het schooljaar afgesloten met een beperkt overschot van € 160,--. Dit saldo zal
komend jaar ten gunste komen van de leerlingen op o.b.s. De Weiert. Indien een ouder of verzorger
interesse heeft om nadere informatie te krijgen over de financiële gegevens 2020/2021 van de Stichting,
bieden we daartoe de mogelijkheid. Daarvoor kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Vooruitblik op 2021/2022
Voor het huidige schooljaar wil de Stichting samen met de OR en school bekijken hoe we ook op andere
wijze inkomsten kunnen genereren. Het doel hiervan is om de ouderlijke bijdrage op het huidige niveau te
houden (en niet te verhogen), maar ook juist extra activiteiten voor de leerlingen te kunnen organiseren.
Hoewel deze taak niet primair bij Stichting ligt, spreken we uit dat een fancy fair, sponsorloop, flessenactie bij
Coop of andere acties in het volgende schooljaar wenselijk zijn. De organisatie hiervan ligt bij de school, met
ondersteuning van de OR en betrokken ouders

