
 

 

                            Jaarverslag van 2016  

 

Algemeen: 

 Het bestuur kende geen wisselingen. Er waren  5 vergaderingen. 

 De burgemeester van Eindhoven was geen lid meer, door vertrek, van het comité van 

aanbeveling. 

 We kregen donaties van 2 oud-medewerkers van de school. 

 De helft van de opbrengst van de Kerstmarkt was voor de Vrienden. 

Speerpunten  van 2016  

1. Meer bekendheid  geven aan onze Stichting.  

 Hiervoor vernieuwden we onze flyer en lieten we visitekaartjes maken. En we schaften 

een banner aan. 

 Aan het hele personeel en de vrijwilligers  van de school deelden we voor de 

zomervakantie een tasje uit met een visitekaartje met daarop een aardig woordje en onze 

vernieuwde flyer. 

 Onze voorzitter bezocht alle afdelingsvergaderingen en gaf uitleg hoe de route was om 

een aanvraag voor bekostiging van een activiteit/product zou zijn.  

 De aanvraag  moet besproken worden in deze vergaderingen en via de teamleider 

ingediend  worden d.m.v. de speciale aanvraagformulieren. In de vergadering van de 

Stichting wordt deze aanvraag besproken. De uitslag wordt schriftelijk meegedeeld. 

 We deden promotiewerk op de sportdag, de algemene ouderavond. En we hadden een 

leuke stand op de kerstmarkt. 

 Op de vernieuwde website van de school is er een prominente plek ingeruimd voor de 

Vrienden. 

2. Inkomsten voor onze Stichting te vergroten. 

 We kochten waterflesjes en tasjes in voor de verkoop. 

3. We honoreerden de volgende activiteiten: 

 een banner voor het BOW ( bewegingsonderwijs ) 

 het vervoer naar het Boerenbondmuseum in Gemert van het SO 

 nieuwe shirtjes met opdruk voor de keuken 

 we keurden het vervoer goed van een leerling en haar familie naar het verwenweekend in  

Asten. 



4. Onze plannen:  

 In het jaar 2017 gaan we onze aandacht en energie besteden aan het genereren van 

gelden, zodat we nog meer aanvragen van de leerlingen en  het personeel van de 

mytylschool kunnen honoreren. 

 Meer samenwerking met de ouderraad. 

 

Eindhoven, 25 januari 2017. 

 

de voorzitter,                                                                     de secretaris, 

Ruud Doorakkers                                                              Mariet Vanlier  


