
DE OUDERRAAD ZOEKT EEN
NIEUWE PENNINGMEESTER!

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 Ouderraad
organiseert en/of waar financieel aan wordt bijgedragen?

DAN IS DE OUDERRAAD OP ZOEK NAAR JOU!

Wij zoeken een penningmeester die namens de Ouderraad 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;
• secuur is en vragen durft te stellen.

Activiteiten van de penningmeester:
• de communicatie rondom en het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage;
• het opstellen, bewaken en verantwoorden van de begroting;
• het verwerken van declaraties van de werkgroepen;
• het opstellen van het financiële jaarverslag.

De tijdsinvestering is beperkt. Als penningmeester hoef je namelijk geen actief lid te zijn van
de ouderraad. Dit mag uiteraard wel! De Ouderraad vergadert zo’n 6 keer per jaar.
Piekbelasting ligt in september vanwege het opstellen van de begroting voor het nieuwe
schooljaar, het verzorgen van de facturen en het opstellen van het financiële jaarverslag.

Mocht je verdere vragen hebben of je willen aanmelden laat ons dit weten. Dit kan via
directeur.devlieberg@sarkon.nl, via penningmeester.vlieberg@outlook.com, via reageren op
deze Kwieb of door Simone of één van de ouderraadsleden aan te schieten. Je bent ook van
harte welkom om kennis te komen maken op onze volgende vergadering op woensdag 16
maart!

Met vriendelijke groeten, namens de Ouderraad
● Christa Selie - secretaris (moeder van Sem uit groep 8 en Jurre uit groep 5)
● Liza Verkaden - penningmeester (moeder van Faye uit groep 8)
● Renate Molenhuis (moeder van Tim uit groep 5)
● Elize Ruiten (moeder Jenz uit groep 5)
● José van Spelden (moeder van Britt uit groep 2)
● Melanie Knobbe (moeder van Fedde uit groep 6)
● Eline van der Eijk (moeder van Quinn uit groep 3)
● Susanne Plagmeijer (moeder van Giani uit groep 3)
● Mirjam Lakeman (moeder van Evy uit groep 4 en Lotte uit groep 3)
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