CONCEPT NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 20 SEPTEMBER 2016
Aanwezig
Debby Henskens, Belinda van Wieringen, Arwen Westerhoff (voorzitter), Annette van Uden, Wendy
Beekelaar (verslag), Marieke Kromkamp, Nicole van Winden, Clancy van Wijk Stalman, Mara Berghuis,
Peter van Leeuwen, Arno Koot, Mirjam Vollering, Linda Bross, Matthijs de Boer.
Afwezig
Dennis van Os (penningmeester),Natalie Touset-Holtslag, Rosita van Bilsen, Dosha Schuring.
1. Opening
Om 20.08 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. 21 september 2015
De notulen worden goedgekeurd.
5. Voorstellen nieuwe bestuursleden
Linda Bross treedt dit schooljaar toe tot het OV-bestuur. Zij neemt ook de rol van penningmeester op
zich. De OV is daar heel blij mee en heet Linda van harte welkom. De voorzitter doet nogmaals een
oproep aan ouders om deel te nemen aan de OV; met meer ‘handjes’ kunnen we meer leuke dingen
organiseren voor onze kinderen.
6. Secretarieel Jaarverslag 2015/2016
Het jaarverslag wordt vastgesteld. De voorzitter bedankt Belinda voor het opstellen van het duidelijke
jaarverslag.
7. Financiën
7.1 Financieel jaarverslag 2015/2016
Debby Henskes geeft een toelichting op de exploitatie. De opvallendste punten op een rij:

De representatiekosten zijn hoger uitgevallen, o.a. door presentjes voor vertrekkende
leerkrachten.

Het organiseren van het schoolreisje, Sinterklaas en Kerst is goedkoper uitgevallen. Dit is dankzij
de werkgroepen die hun uiterste best doen om het goedkoop te organiseren.

Uitgaven voor creativiteit zijn laag, o.a. doordat door de verbouwing een aantal zaken niet door
konden gaan.

Sportdag is in de openingsweek gehouden, waardoor we dit jaar niet de atletiekbaan hebben
gehuurd. Het bedrag dat nog gereserveerd stond voor de huur van de atletiekbaan in een eerder
schooljaar valt nu vrij.

We houden €421,-- over. Dat wordt verdeeld over verschillende spaarpotjes.
De voorzitter bedankt Dennis van Os voor het opstellen van het jaarverslag.
7.2 Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Matthijs de Boer en Arno Koot, heeft de boekhouding
2015/2016 gecontroleerd en goedgekeurd.
De kascontrolecommissie controleert jaarlijks de boeken en verandert elke twee jaar van
samenstelling. Dit jaar verlaat Matthijs de Boer de commissie. De kascontrolecommissie bestaat voor
het schooljaar 2016/2017 uit Arno Koot en Debby Henskes.
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7.3 Begroting schooljaar 2016/2017
Debby Henskes licht de begroting 2016/2017 toe. Voor de begroting moeten we uitgaan van minder
leerlingen dan vorig schooljaar. Er is per groep €75,-- gereserveerd voor een excursie. Hierbij is
uitgegaan van 7 groepen. Naar aanleiding van vragen van de aanwezigen licht Debby toe dat het
bedrag voor de Laatste Schoolweek fors minder is dan vorig jaar, omdat we komend schooljaar niet
meer een ijsbrommer inhuren. In plaats daarvan zullen we ijsjes bij de supermarkt kopen. Er is geen
post opgenomen voor de Avondvierdaagse. De OV besteedt weliswaar (veel) tijd aan de organisatie
van de Avondvierdaagse, maar geen financiële bijdrage. De versnaperingen voor de kinderen worden
betaald uit het inschrijfgeld of gesponsord.
De contributie voor het schooljaar 2016/2017 is weer € 42,50 per leerling.
De begroting 2016/2017 wordt vastgesteld.
8. Afscheid vertrekkende bestuursleden
Debby Henskes stopt na vijf jaar met haar bestuursfunctie bij de OV. Debby heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de rol van penningmeester in de OV. Zij heeft in de
OV ook een voortrekkersrol gehad en we hopen dat we af en toe nog een beroep op haar mogen
doen. Debby blijft in ieder geval actief bij de sportactiviteiten van de school. De OV bedankt Debby
heel hartelijk voor haar inzet.
Dennis van Os en Natalie Touset-Holtslag stoppen ook met ingang van het nieuwe schooljaar met hun
bestuursfunctie. Zij zijn niet aanwezig, maar de voorzitter bedankt ook hen voor hun inzet.
9. Rondvraag en sluiting
Een ouder vraagt in hoeverre de penningmeester verantwoordelijk is voor het innen van de
ouderbijdrage. Alle ouders zijn lid van de OV. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van
de contributie. Het verplichte deel van de contributie (€25,-- per leerling) is voor het schoolreisje. De
penningmeester helpt ouders door af en toe een herinnering te sturen. Daarnaast is het, indien nodig,
mogelijk om afspraken te maken met de penningmeester over de betaling.
Na goedkeuring van de concept-notulen van de ALV in de eerstvolgende OV-vergadering plaatsen we
de concept-notulen op de website van de Johannesschool. Ouders kunnen dan alvast lezen wat er in
de ALV is besproken. Definitieve goedkeuring van de notulen vindt plaats tijdens de ALV in 2017.
Annette van Uden bedankt nogmaals Debby Henskes heel hartelijk voor haar inzet voor de OV en
school. Ze bedankt ook de OV als geheel en de aanwezige ouders bij de ALV, omdat school actieve
ouders nodig heeft.
Belinda van Wieringen heeft haar secretarisrol overgedragen aan andere bestuursleden van de OV. De
voorzitter bedankt Belinda voor haar werk.
Om 21.00u sluit Arwen Westerhoff de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
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