CONCEPT NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 24 SEPTEMBER 2014
1. Opening
Om 20.05 uur opent Arwen Westerhoff de vergadering en heet allen welkom.
De opkomst is heel laag (ca. 10 personen, incl. OV ).
2. Vaststelling/uitbreiding agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 2 oktober 2013
Pagina 1, punt 7.1; Er is vraag naar de ontwikkeling van de leerlingenraad. Hier wordt al meer vorm
aan gegeven. Er is al terugkoppeling naar ouders. Er komt nog meer terugkoppeling maar er wordt
nog over nagedacht hoe dit zal gaan gebeuren. De leerlingenraad komt samen met de OV en de MR
op een poster in de gang, voor meer bekendheid. Het is allemaal nog een beetje zoeken omdat het
vrij nieuw is.
Pagina 2, punt 8.2; Sandra van Paassen en Veronique Thermoshuizen moeten omgedraaid worden.
5. Voorstellen nieuwe bestuursleden
Dosha Kentie-Schuring en Marieke Kromkamp zijn dit schooljaar toegetreden tot het OV-bestuur.
Marieke stelt zich voor. Dosha is al een poosje actief binnen de OV. Arwen Westerhoff heet allen
welkom.
6. Secretarieel Jaarverslag 2013/2014
Het jaarverslag wordt toegelicht door Arwen. Op pagina 3 kunnen het opschonen van de paden
rondom school en het bladeren ruimen worden toegevoegd. Beide worden het komende jaar verder
uitgewerkt. Het opschonen van de paden rondom school zal door de groepen 4 en 8 worden gedaan
zodat iedereen aan de beurt komt.
Het verwelkomen van de ouders bij nieuwe leerlingen moet nog een keer onder de aandacht gebracht
worden, dit gebeurd nog niet voldoende.
Aansluitend wordt er d.m.v. een filmpje verslag gedaan van de diverse schoolactiviteiten waarbij de
OV het afgelopen schooljaar geholpen heeft en van de plannen voor het huidige schooljaar.
Alle ouders die eveneens geholpen hebben, worden hartelijk bedankt!
Het filmpje zal door Sabina middels een link op de website gezet worden. Onze dank gaat uit naar Kim
Scheffelaar die dit filmpje heeft gemaakt.
Het verslag wordt vastgesteld.
7. Financiën
7.1 Financieel jaarverslag 2013/2014
De penningmeester, Debby Henskes-de Niet, geeft een toelichting op de exploitatie. De jaarlijkse
contributie zal ongewijzigd blijven. Dit betekend dat de contributie €40 per leerling is. De opvallendste
punten op een rij:

100%(!) van de ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage betaald.

Veel mensen maken al gebruik van de automatische incasso, helaas nog niet iedereen.

Er is rente bijgeschreven, dit is minder omdat de beleggingsrekening niet meer bestaat.

Het schoolreisje was een groot succes. Er zijn veiligheidshesjes aangeschaft voor groep 1 t/m 4.
Groep ½ heeft naast het schoolreisje iets extra’s gekregen, omdat het bij hen goedkoper uitviel.
Zij kozen voor een vlinderproject en poppenkleertjes.

Het cadeau voor de meester- en juffendag was het Planetarium voor de hele school.

Er is speciale verf aangeschaft voor de raamschilderingen.

De KvK is niet meer begroot. Voor verenigingen is het tegenwoordig gratis.
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Er is een bedrag van € 512,- over, dit is toegevoegd aan de reserveringen voor de komende
jaren.

7.2 Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Sandra van Paassen en Sjalestia van Aggelen, heeft alle
cijfers gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie wordt bedankt voor haar bijdrage.
De kascontrolecommissie controleert jaarlijks de boeken en verandert elke twee jaar van
samenstelling. Dit jaar gaat Sandra van Paassen de commissie verlaten. Zij wordt mogelijk opgevolgd
door onze enige ouder, buiten de OV, deze avond aanwezig Matthijs. De kascontrolecommissie
bestaat derhalve uit Sjalestia van Aggelen en Matthijs de Boer (onder voorbehoud).
7.3 Begroting schooljaar 2014/2015
De penningmeester, Debby Henskes-de Niet, licht de begroting 2014/2015 toe. De begroting is
ongewijzigd en de jaarlijkse contributie zal zijn € 40,- per leerling.
-Opvallend is dat de post schoolreisjes lager is begroot. Dit is de verwachting, afgelopen jaar hadden
we een proefjaar met de bus en deze is lager uitgevallen. Iedere klas krijgt hiernaast een bedrag van
€100 voor excursies omdat daar behoefte aan is, naast de schoolreis.
-Sinterklaas is hoger begroot ondanks dat de kosten lager waren in 2013/2014. Dit omdat we enorm
bespaard hadden op de schoencadeaus en we dat dit jaar anders willen doen.
-Bij de sportdagen is de atletiekbaan mee begroot, omdat dit de afgelopen 2 jaren betaald is, doordat
er geld over was.
N.a.v. de begroting werd de volgende vraag gesteld:

Er is per leerling €0,40 teveel begroot, hoe kan dit? Debby legt uit dat dit waarschijnlijk een
afronding betreft.

Er wordt geopperd om anonieme chipkaarten aan te schaffen, waar de leerlingen mee kunnen
reizen tijdens excursies, zodat er geen auto’s gevraagd hoeven worden. Rozanne heeft dit al
uitgezocht en dit blijkt niet handig te zijn.
De begroting 2014/2015 wordt onveranderd vastgesteld.
9. Afscheid vertrekkende bestuursleden
Renate Middeldijk verlaat het bestuur van de OV. Zij is niet aanwezig en zal haar attentie later krijgen.
10. Rondvraag en sluiting
Wendy vraagt aan Matthijs of er voldoende bekendheid is over wat de OV inhoud en doet? Matthijs
geeft aan dat hij niet wist dat er zoveel gedaan werd. Als er helpende handen nodig zijn, houdt hij
zich aanbevolen.
Om 21.15u sluit Arwen Westerhoff de vergadering en iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid.
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