CONCEPT NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 21 SEPTEMBER 2015
1. Opening
Om 20.05 uur opent Arwen Westerhoff de vergadering en heet allen welkom.
2. Vaststelling/uitbreiding agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 24 september 2014
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

5. Voorstellen nieuwe bestuursleden en afscheid vertrekkende bestuursleden
Clancy van Wijk Stalman, Dennis van Os en Natalie Touset-Holtslag zijn dit schooljaar toegetreden tot
het OV-bestuur. Clancy, Natalie en Dennis stellen zich voor.
Pascal en Sabina zijn in de loop van het jaar gestopt met hun bestuursfunctie. Ze zijn niet aanwezig,
maar worden wel enorm bedankt voor hun inzet.
6. Secretarieel Jaarverslag 2014/2015
Het jaarverslag wordt toegelicht door Arwen. Op pagina 2 staat aangegeven voor hoeveel kinderen er
de vrijwillige bijdrage is betaald. Dennis vraagt hoe het kan dat niet iedereen betaald. Debby legt uit
dat er een verplicht deel is om te betalen, dit bevat het schoolreisje. Tevens zijn er kinderen die later
in het jaar op school komen en dus niet het gehele bedrag van de ouderbijdrage hoeven te betalen.
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 iets worden verhoogd. Dit betekend dat de contributie €42,50 per leerling is. De
opvallendste punten op een rij:

De vrijwillige ouderbijdrage van 231 leerlingen is betaald.

De post voorzieningen wordt toegelicht. Dit betreft een spaarpot. Op het moment dat dit vrijvalt
komt het op de begroting terug (bijvoorbeeld de luizenzakken).
Dennis vraagt of er altijd gebruik wordt gemaakt van dezelfde busmaatschappij bij de
schoolreisjes. Dit is niet het geval, er wordt gekeken naar de voordeligste maatschappij met de
juiste eisen.

7.2 Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Sjalestia van Aggelen en Matthijs de Boer, heeft de
boekhouding 2014/2015 gecontroleerd en akkoord bevonden en stelt voor het bestuur décharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De ALV gaat akkoord en verleent décharge aan het bestuur.
De kascontrolecommissie controleert jaarlijks de boeken en verandert elke twee jaar van
samenstelling. Dit jaar gaat Sjalestia van Aggelen de commissie verlaten. De kascontrolecommissie
bestaat derhalve uit Matthijs de Boer en Wilco (onder voorbehoud).

7.3 Begroting schooljaar 2014/2015
De penningmeester, Debby Henskes-de Niet, licht de begroting 2015/2016 toe. Arwen geeft aan dat
ook dit jaar per klas een extra bedrag van €100,- zou worden toegewezen voor uitjes. Het bedrag is
nu weggezet onder de post schoolreisjes, dit zal worden aangepast. Sjalestia vraagt waarom er een

Pagina 1 van 2

verhoging van de ouderbijdrage gaat plaatsvinden als er nog spaargeld/voorzieningen zijn. De
voorzieningen lijken heel wat, maar dat is het niet. Het aantal leerlingen loopt terug, vandaar een
kleine verhoging. Er wordt gestemd voor de verhoging van de ouderbijdrage. Iedereen is akkoord.
De jaarlijkse contributie zal zijn € 42,50 per leerling.
De begroting 2015/2016 wordt vastgesteld.

Dennis wordt unaniem gekozen als nieuwe penningmeester.
10. Rondvraag en sluiting
Dennis geeft aan dat er decharge verleend zal moeten worden. Dit is opgenomen onder het stukje
kascontrole.

Om 21.00u sluit Arwen Westerhoff de vergadering en iedereen wordt bedankt voor hun aanwezigheid.
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