Notulen 2e Algemene Ledenvergadering van
Oudervereniging Het Spectrum Hoorn
16 januari 2013
Aanwezigen
- Bestuursleden: Erik Nierkens, Maarten Sijm, Ans Boersma, Natacha Penterman,
Eliane van Toorenburg, Bart Stam, Petra Meijer, Léon van Kuijk
Afwezige bestuursleden: Anja Bruijns, Touria Cheijar
- Afgevaardigden school: Arie Wim Kars, Gerrie Storm, Jan Willem van Wamel,
Carla Walda
- Aantal ouders: 10 van de ca. 300
- Genodigde: Jennifer Dignum
Opening
Na wat opstartproblemen (een niet-werkende beamer) opent de voorzitter de vergadering
om 20.15 uur. Hij geeft aan dat er problemen zijn met de website, waardoor het bestuur
voorafgaand aan de vergadering niet op de hoogte was van de aanmeldingen en de
eventuele vragen die er gesteld zijn. De opkomst is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar,
maar desalniettemin teleurstellend laag.
Voorstellen huidig bestuur
De aanwezige bestuursleden stellen zich voor aan de aanwezigen.
- Erik Nierkens is voorzitter en lid van de commissies Kerst en Avond4Daagse;
- Maarten Sijm is penningmeester en maakt deel uit van de commissie Avond4Daagse;
- Ans Boersma is secretaris en lid van de Kerst- en de Paascommissie;
- Natacha Penterman is de contactpersoon voor de klassenouders, aanspreekpunt en
coördinator van de Luiscontrole en lid van de Sintcommissie;
- Anja Bruins is lid van de Sintcommissie;
- Léon van Kuijk houdt zich bezig met de website en de PR en is lid van de commissie
Avond4Daagse;
- Petra Meijer is lid van de Kerst- en de Paascommissie;
- Bart Stam houdt zich bezig met de website, regelt het geluid tijdens de activiteiten en
maakt deel uit van de commissie Avond4Daagse;
- Eliane van Toorenburg is actief in de Sint- en de Paascommissie, de bibliotheek en de
Kinderboekenweek;
- Touria Cheijar was dit jaar niet actief als bestuurslid.
Bestuurssamenstelling 2013 – 2014
Aftredend en herkiesbaar zijn: Erik Nierkens en Anja Bruins.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Natacha Penterman en Touria Cheijar.
De volgende tegenkandidaten hebben zich gemeld: Cecile Helmink en Willie Pijsel
Unaniem worden Erik, Anja, Cecile en Willie gekozen.
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Mededelingen bestuur / Notulen vergadering 18 januari 2012
Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur.
De notulen van de vergadering van 18 januari 2012 worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
Secretarieel jaarverslag 2011 – 2012
Ans Boersma presenteert het secretarieel jaarverslag. Zij geeft kort weer wat het doel is van
de Oudervereniging en waar de gelden aan worden besteed. Tevens wordt duidelijk gemaakt
dat er van de bestuursleden veel fysieke inzet wordt gevraagd, naast de aanwezigheid op de
maandelijkse vergadering. Sint, Kerst en het Spectrumfeest vragen zowel organisatorisch als
financieel het meeste van de Oudervereniging.
Vaststelling jaarrekening 2011 – 2012 / Verslag kascommissie en decharge
Maarten Sijm licht de cijfers van het afgelopen schooljaar toe. Dit betrof nog geen geheel
verenigingsjaar, maar vormt wel een goed (financieel) uitgangspunt voor het 1e volle
verenigingsjaar.
In 2011 – 2012 bedroegen de inkomsten uit de Ouderbijdrage € 16.095,00 (89,6 %). De
totale uitgaven waren € 14.245,00. Grootste kostenposten zijn Sint, Kerst, Pasen en het
Spectrumfeest.
Carla Walda vraagt of er geld beschikbaar is voor cultuureducatie. De mogelijkheid is er,
echter er dient een aanvraag te worden ingediend. Een jaarlijks vast onderdeel kan het niet
worden, omdat dit soort zaken uit de algemene reserve of vooraf toegewezen reserveringen
worden betaald.
Gerrie Storm meldt dat het speeltoestel aan de Volkerakweg aan vervanging toe is. Maarten
deelt mee dat er € 1000,-- beschikbaar is (reservering). Indien een hoger bedrag nodig is,
dient de vergadering daarover te beslissen. Vanavond kan dat echter niet, omdat er nog
geen concreet voorstel ligt.
Marije Beitschat merkt op dat de wijze van communiceren inzake het budget voor het
kerstdiner uitmaakt of ouders hun gerecht schenken of dat ze de bonnen declareren. Ook
zijn er contactouders die vooraf de boodschappen halen en daardoor nagenoeg het hele
budget opmaken. Zij heeft een mail gestuurd met een duidelijke opmerking dat de
gerechten ook geschonken konden worden. Het gevolg was dat er bij haar slechts een klein
bedrag gedeclareerd is. Ans Boersma noemt het een goed initiatief en vraagt om een kopie
van deze mail. Zij bekijkt of de mail als voorbeeld kan worden toegevoegd aan de brief die
naar de contactouders gaat.
Het financieel jaarverslag is vastgesteld door de kascommissie bestaande uit Martine
Klaassen Bos en Emilie Smit.
Er hoeft formeel geen decharge voor het door het bestuur gevoerde beleid gevraagd te
worden aangezien de verantwoordingsperiode 1-8-2011/31-07-2012 is. Het bestuur van de
vereniging was over die periode niet in functie: de vereniging is per 1 augustus 2012 van
kracht.
Dat er al wel sprake was van een kascommissie en dat de jaarstukken 2011-2012 worden
vastgesteld is bedoeld om een juist financieel startpunt te hebben voor de vereniging.

2

Benoemen kascommissie voor het verenigingsjaar 2013 – 2014
Twee leden dienen de cijfers van de Oudervereniging na te kijken. Martine Klaassen Bos
treedt af en wordt vervangen door Marije Bijschat. Emilie Smit blijft nog 1 jaar in de
Kascommissie.
De penningmeester neemt in de loop van het volgend schooljaar contact op met hen.
Vaststellen van de begroting voor 2013 – 2014
Komend schooljaar zijn er ongeveer evenveel kinderen op school als in 2012 - 2013. De
begroting is daarom gelijk aan die van 2012 – 2013.
De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage verloopt stroef. De penningmeester verwacht ca.
€ 14.600,00 te ontvangen.
Vincent Bos vraagt wat onder de reservering aula valt. Dit betreft o.a. aankleding en
verduisteringsgordijnen.
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2013 – 2014.
Vacature Verkeersouder
Ook dit jaar wordt er weer een oproep gedaan voor een verkeersouder. De vacature wordt
door Arie Wim toegelicht. Hij benadrukt de belangrijkheid van de functie. Een verkeersouder
staat niet met een verkeershesje aan langs de weg, maar is vooral beleidsmatig bezig met de
verkeersveiligheid rondom school.
Geen van de aanwezigen meldt zich aan.
Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.

Themabijeenkomst ‘Kind op Social Media’
De gastspreker van vanavond, Jennifer Dignum, is een social media expert die affiniteit en
ervaring met het werken met kinderen heeft. Zij bespreekt de voor- en nadelen van social
media. De algemene conclusie is dat social media niet meer weg te denken is: we moeten
ermee leren omgaan.
Jennifer licht toe hoe een ouder zich kan voorbereiden als zijn/haar kind actief wordt op
social media. Ze geeft een aantal tips en verwijst naar handige links.

Sluiting
Met dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter om 21.50 uur de vergadering.
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