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Aan de leden en buitengewone leden (ouderraden) van de FOSS. 

 

Betreft:  Uitnodiging voor de Algemene Ledenbijeenkomst van de FOSS 

Houten, 30-3-2018 

 

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse FOSS-Algemene Ledenbijeenkomst welke gehouden wordt op: 

 

Zaterdag 21 april 2018 

Randhoeve 221 te Houten 

In vergaderzaal begane grond van Stichting Hoormij 

Aanvang: 10.30 uur en afsluiting om ca. 13.00 uur (lunch wordt verzorgd) 
 

* * * * * Agenda FOSS-ledenbijeenkomst * * * * * 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

2. Mededelingen (bijlage) 

 

3. Bespreking verslag ledenbijeenkomst 8 april 2017 (bijlage) 

 

4. FOSS en Stichting Hoormij 

 -Evaluatie van ruim drie jaar samenwerking binnen Stichting Hoormij. 

-Nieuwe invulling kerntaken van de FOSS (belangenbehartiging, informeren, bijeenkomsten). 

-Samenwerking met andere ouderorganisaties en met jongerenorganisaties. 

Uw inbreng en meedenken over de toekomst van de FOSS vinden we erg belangrijk! 

 

  5.  Financiën 

-4A. FOSS-Jaarrekening 2017 en bevindingen “Kascontrolecommissie boekjaar 2017” (bijlage) 

 -4B. Begroting 2018. Benoeming “Kascontrolecommissie boekjaar 2018” (bijlage) 

 De jaarrekening en begroting van de FOSS maken deel uit van de financiële stukken  

 van Stichting Hoormij.  

 De jaarrekening van Stichting Hoormij worden gecontroleerd door een accountant. 

  

  6. Passend Onderwijs, actuele ontwikkelingen (bijlage) 

 

  7. Activiteiten (bijlage) 

 Diverse onderwerpen zoals Informatiedag 3-11-2018, richtlijnontwikkelingen voor TOS,  

project Erbij Horen voor slechthorende kinderen, leerlingenvervoer en zorgverlening. 

   

  8.  Rondvraag en sluiting. 

 

Berichten van deelname of van verhindering graag doorgeven via e-mail foss@hetnet.nl of  

per telefoon 030-6354009.  Bij aanmelding worden diverse bijlagen vooraf toegestuurd.   

U kunt de bijlagen ook toegestuurd krijgen als u verhinderd bent.   

Graag tot ziens op 21 april!  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ineke Huisman, bestuurslid/secretaris FOSS 
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