
Notulen Algemene Ledenvergadering

woensdag 02 november 2022

Aanvang: 20:00 uur

Aanwezigen
Namens OV: Niels Ducro, Wendy Bril, Mandy Lamers, Irene Damen-Bot,

Rogier Stroekman,  Simone Bijleveld, Klaas Snaas, Annemarie Snoeck

Wanda van der Peet

Namens school: Irene Damen, Jos Ooijevaar

Kascommissie:

Ouders: Caroline van Velzen, Janine Fraikin

Afwezig: Marjolein Stroekman, Joyce Roosdorp (kascommissie)

1) Opening ALV door voorzitter Niels
Niels opent de vergadering

Agenda vastgesteld

2) Samenstelling bestuur 2021-2022

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Niels Ducro

Penningmeester: Rogier Stroekman*

Secretaris: Simone Bijleveld

Overige bestuursleden

Wendy Bril*

Mandy Lamers

Irene Damen-Bot

* Laatste jaar

3) Vaststelling notulen ALV oktober 2021

Zonder aanpassingen aangenomen

4) Secretarieel jaarverslag

De activiteiten en aankopen die zijn gerealiseerd:

● Sinterklaas

- Verzorging en financiering van het feest.

● Kerst

- Ondersteuning kerstviering op school middels kerstknabbelbox

● Paasontbijt

- Verzorging van het paasontbijt

● Sport- en speldag

● Bibliotheek

- Aanschaf bibliotheekboeken onderbouw

● Wetenschap & Techniek



5) Financieel jaarverslag 2021-2022

Rogier geeft een toelichting op de samenvatting en verdieping van de inkomsten en uitgaven.

Inkomsten

Verzonden facturen: € 11.510

Ontvangen ouderbijdrage: € 11.110

Percentage ontvangen: 97%

Hoogste percentage ontvangen van afgelopen 10 jaar!

6) Kascommissie

Bijeengekomen en decharge verleend op 27 oktober 2022 over het schooljaar 2021-2022

Alle aanwezigen stemmen in voor decharge.

7) Begroting schooljaar 2022-2023
Verwachtte inkomsten € 9.500, verwachte lasten en reserveringen €9.500

Verschillen voorgaande begroting

- Inkomsten lager door afnemend aantal leerlingen.

- Juffendag, afscheid groep 8, avondvierdaagse en kinderboekenweek geschrapt.

- Spectrumfeest verlaagd ivm samenwerking Herdertje.

- Reservering schooltenues on hold vanwege voeldoende buffer.



Hoe worden de algemene reserves besteed dit jaar?

Voorstel van de OV is:

- Schrappen reservering schooltenue.

- Verlagen reservering jubileumfeest.

- € 50 per klas voor cultuur (totaal € 700)

- Gezien de stijgende kosten en het dalend aantal leerlingen verwachten wij minder inkomsten dan

begroot en hogere uitgaven. Wij willen de ouderbijdrage voor de gezinnen betaalbaar houden en stellen

voor om deze niet te verhoging maar langzaam in te teren op de algemene reserve.

Leden en bestuur akkoord met deze uitgaven voor 2022-2023 en de invulling van de algemene reserve.

8) Samenstelling bestuur 2022-2023

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Niels Ducro

Penningmeester: Rogier Stroekman

Secretaris: Simone Bijleveld

Overige bestuursleden

Wendy Bril*

Mandy Lamers

Irene Bot

Klaas Snaas (kandidaat)

Wanda van der Peet (kandidaat)

Annemarie Snoeck (kandidaat)

Kandidaat leden zijn goedgekeurd.

9) Rondvraag
- Hoe komen we aan een nieuwe penningmeester? Irene gaat een oproep doen via Kwieb.

- Hoe komen we aan nieuwe leden voor de OV? Vanaf volgend jaar weer een informatie avond organiseren

voor de nieuwe groepen om ze te informeren over de activiteiten van de OV. Klaas & Irene willen wel een

wervingstekst schrijven om al te verspreiden.

- Kunnen we via Kwieb de ouders die nog geen bijdrage hebben betaald benaderen? Dit moet nog worden

uitgezocht of alleen een selectie aan ouders kan worden aangeschreven.

10) Sluiting

Niels sluit de vergadering af om 20.40 uur.


