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Datum: 3 april 2017 

Locatie: in de school 

Tijd: 19.30 uur 

Algemene 
Ledenvergadering 

De vereniging tot stichting en 

instandhouding van een school met de 

Bijbel te Hoornaar organiseert: 



Secretaris Nicole Versteeg,  
Dorpsweg 114, 4223 NG Hoornaar.  
Tel.nr: 0183-588077   
e-mail: cnversteeg@gmail.com      

 
Hoornaar, 21 maart  2017. 

 
Geachte leden van de schoolvereniging, 
 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van 
de schoolvereniging, welke gehouden zal worden op D.V. maandag 3 
april 2017 om 19.30 uur in de school.  
 
 
Agenda:  

 Opening/Mededelingen     
 

 Notulen ledenvergadering 13 april en 20 april 2016 1 
 

 Jaarverslag 2016 2    
Het complete jaarverslag 2016 kunt u vinden op de website 
www.cbssamenopweg.nl. De belangrijkste punten hieruit worden u 
gepresenteerd.  We nodigen u uit om het met ons door te nemen en zijn 
benieuwd naar uw mening. 

 

 Financieel jaarverslag 2     
Aan de hand van de belangrijkste cijfers geven we u inzicht in de financiële 
situatie van de school en de plannen voor de komende tijd. 

 

 Bestuursverkiezing   
Dit jaar zijn Klaas van Kalkeren (algemeen bestuurslid) en Jeanette den 
Breejen (penningmeester) aftredend. Klaas stelt zich herkiesbaar als 
bestuurslid. Indien er geen tegenkandidaten worden ingediend, zal hij 
automatisch herkozen worden. Jeanette stelt zich niet herkiesbaar. Het 
bestuur heeft twee kandidaten bereid gevonden om de taak van 
Penningmeester over te nemen van Jeanette: Gerrit den Hartog en Annette 
van Oenen. Zij stellen zich verderop aan u voor. Tijdens de vergadering zal 
er gestemd worden.  In tegenstelling tot voorgaande jaren kan er nu ook 

mailto:cnversteeg@gmail.com
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met volmacht gestemd worden. Ieder lid van de vereniging mag van één 
ander lid een volmacht stem uitbrengen. Hiervoor dient u het formulier te 
gebruiken ‘stemmen bij volmacht’, wat te vinden is op 
www.cbssamenopweg.nl onder downloads. 
 

 

 Vervolg wijziging statuten en huishoudelijk reglement 
 

 Reacties en rondvraag     
 
 Sluiting (ca. 20.30 uur) 
Het officiële gedeelte van de avond wordt afgesloten met gebed. 

 
 
 
U bent van harte uitgenodigd om aansluitend aan deze vergadering 
de ouderavond over mediawijsheid bij te wonen. Mevrouw Kelly de 
Bruijne-Nolles, MediaCoach van het bedrijf MediaBewustzijn laat 
ons zien, hoe kinderen omgaan met sociale media en hoe wij als 
ouders hen daarin kunnen begeleiden.  
De avond heeft een interactief karakter en er zal gelegenheid zijn 
om vragen te stellen. Rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten. 
 
 
 
1)  Meegestuurd met deze uitnodiging en/of  te vinden op www.cbssamenopweg.nl onder 

downloads. 
2)  Het complete jaarverslag kunt u vinden op www.cbssamenopweg.nl onder downloads. 
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De kandidaten voor het penningmeesterschap stellen zich aan u 
voor: 
 

Mijn naam is Gerrit den Hartog, ik ben 35 
jaar, geboren en getogen in Hoornaar en 
bijna 8 jaar getrouwd met Femke. Wij 
hebben twee dochters en een zoon, Lieke 
van 6 jaar en Sophie en Gijs van 4. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam als hoofd 
administratie bij De Kuiper Groep in 
Noordeloos. Wij "kerken" in de Hervormde 

Kerk te Heukelum. Alle drie onze kinderen gaan inmiddels naar CBS 
Samen op Weg. Ik zou  het dan ook leuk vinden om in 
het schoolbestuur mijn bijdrage te kunnen leveren en om mee te 
werken aan het gezamenlijke belang van school en ouders; dat het 
goed gaat met de kinderen.  
 
 

Mijn naam is Annette van Oenen, ik ben 
getrouwd met Gerard en samen hebben wij 4 
kinderen: Ouke (groep 3), Matthias (groep 2), 
Marinthe en Tobias. Wij zijn als gezin kerkelijk 
betrokken bij de Hervormde gemeente van 
Hoornaar. Ik wil graag actief betrokken zijn bij 
de school waar onze kinderen naar toe gaan en 
de functie van penningmeester spreekt mij aan, 
omdat dit mijn vakgebied is. 
Op dit moment verzorg ik de financiële 

administratie van Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Daarvoor 
heb ik jarenlang op een accountantskantoor gewerkt. 
 


