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Aan
Betreft

: Ouderraadsleden
: Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 oktober 2017
NOTULEN

Aanwezig:
M.R.:

S. Melger; L. Rosloot; S. van Asperen; A. Nuyten; A. Starreveld;
G. Zwaneveld; F. Dekker; J. Bleijendaal; N. Kerssens.
A. van Overmeeren

1. Opening
Iedereen wordt van harte welkom geheten.
Anneloes Starreveld
Jacqueline Bleijendaal

penningmeester
secretaris / voorzitter (vacature)

Oudervereniging afgelopen jaar:
Franske Dekker
Anja Nuyten / Sandra van Asperen
Sharon Melger / Sandra van Asperen
Greet Zwaneveld

-

Steunstichting
Feestcommissie
Schoolreiscommissie
Onmisbaar

De oudervereniging (OV) vertegenwoordigt alle ouders en als uw kind staat
ingeschreven op onze school bent u automatisch lid. Naast de ondersteuning van het
team bij allerlei activiteiten informeert en adviseert de OV ook de MR.
Samen weten zij wat er leeft bij de ouders.
De OV en het team willen de ouders zoveel mogelijk bij de school betrekken.
Zij doen dan ook regelmatig een beroep op u. Denk maar aan de feestcommissie,
schoolreiscommissie, luizenpluis commissie en verkeerscommissie. Daarnaast wordt
nog gezorgd voor de inzameling van oud papier, batterijen en kleding.
Ook zijn er ouders actief bij het lezen, knutselen, excursies en als klassenouder of
andere aangelegenheden.
2. Notulen ledenvergadering 4 oktober 2016 (goedgekeurd)
Verder geen opmerkingen
3. Jaarverslag 2016-2017
De OV komt gemiddeld 6 x per jaar bij elkaar en zoals eerder gemeld zijn de
vergaderingen openbaar en er is koffie en thee. Er zijn verschillende commissies die
uw ideeën en hulp goed kunnen gebruiken zoals bijvoorbeeld de feestcommissie of
de luizenbrigade, vele handen maken licht werk. Niet hoe meer zielen hoe meer
vreugd maar ook des te meer ideeën, opbouwende kritiek of wat men kan toevoegen
aan het welzijn van de kinderen op school. Mocht u belangstelling hebben om zich op
wat voor manier dan ook in te zetten voor school, neemt u dan contact op met een
lid van de OV.
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De puntjes op de i club, een groep die het hele jaar de sfeer verzorgt in de school en
altijd bezig zijn met thema's, hier hebben zich inmiddels nieuwe leden aangemeld en
is het stokje over gegeven! Onze dank gaat uit naar de dames die het de afgelopen
jaren tot in de puntjes hebben verzorgd en wensen de nieuwe dames veel succes en
plezier!
Het jaarverslag 2016 - 2017 wordt goedgekeurd.
4a Financieel jaarverslag
Franske Dekker heeft zich namens de steunstichting ingezet om de vrijwillige
ouderbijdrage te innen, daarnaast worden alle gelden die komen uit oud papier,
kleding, batterijen enz. op de rekening van de steunstichting gestort. Ook ontvangt
de steunstichting geld van sponsoring (bijv. sponsorloop). De steunstichting maakt
de gelden van de ouderbijdrage over naar de oudervereniging (opbrengst van oud
papier wordt verdeeld tussen de steunstichting en de OV).
4b Financieel jaarverslag 2016-2017 en begroting 2017-2018
Verklaring decharge door kascommissie
De kascontrole voor de OV is uitgevoerd door Liesbeth Rosloot en Natasja Kerssens.
De kascommissie verleent de penningmeester decharge over de boekhouding van
2016-2017. De kascommissie wordt bedankt voor de controle.
Begroting en jaarverslag worden goedgekeurd.
5. Samenstellen kascommissie
Liesbeth Rosloot treedt af.
Natasja Kerssens zal samen met een nog nader te bepalen ouder volgend jaar de
kascommissie vormen.
6. Mutaties leden oudervereniging
Geen
Vacatures:
- Voorzitter
Anneke bedankt iedereen voor haar inzet.
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