Notulen 3e Algemene Ledenvergadering van
Oudervereniging Het Spectrum Hoorn
15 januari 2014
Aanwezigen
- Bestuursleden: Erik Nierkens, Maarten Sijm, Ans Boersma, Eliane van Toorenburg,
Bart Stam, Léon van Kuijk, Anja Bruins, Willie Pijsel
Afwezige bestuursleden: Petra Meijer, Cecile Siffels
- Afgevaardigden school: Arie Wim Kars, Jan Willem van Wamel
- Aantal ouders: 8 van de ca. 300
Opening
De voorzitter opent de voorzitter de vergadering om 20.00 uur. De opkomst is iets lager dan
vorig jaar en dus opnieuw 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;
- Willie Pijsel is de contactpersoon voor de klassenouders 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.
- Cecile Siffels is actief in de Sintcommissie, de bibliotheek en de Kinderboekenweek.
Mededelingen bestuur / Notulen vergadering 16 januari 2013
Juf Bea heeft vorig jaar een verzoek gedaan om een bijdrage voor een culturele activiteit. In
de vergadering wordt akkoord gevraagd en gekregen voor een financiële bijdrage aan een
drietal workshops van De Vuilnismannen. De bedoeling is jaarlijks een bedrag vast te stellen
voor dit soort activiteiten.
De Avond4Daagse vergt veel organisatie. Léon treedt af. Er zal een oproep worden gedaan
om extra ouders te werven, omdat anders de veiligheid niet gegarandeerd kan worden,
vooral bij de 5 km-groep.
De notulen van de vergadering van 16 januari 2013 worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.
Marjolein Schilder vraagt wat bedoelt wordt met het stroef lopen van de ouderbijdrage.
Maarten geeft een toelichting. De reden waarom ouders niet betalen is niet te achterhalen.
De vergadering bespreekt mogelijke oplossingen, maar komt niet tot een besluit.
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Secretarieel jaarverslag 2012 – 2013
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 dat er
van de bestuursleden veel fysieke inzet wordt gevraagd. Sint, Kerst en het Spectrumfeest
vragen zowel organisatorisch als financieel het meeste van de Oudervereniging.
Daarnaast vergadert het bestuur gedurende het schooljaar elke maand 1 keer.
Vaststelling jaarrekening 2012 – 2013 / Verslag kascommissie en decharge
 Maarten Sijm licht de cijfers van het afgelopen schooljaar toe. In 2013 – 2014 bedroegen
de inkomsten uit de Ouderbijdrage € 14.017,00 (87 %). De totale uitgaven waren €
13.412,00. De grootste kostenposten worden gevormd door Sint, Kerst, Pasen en het
Spectrumfeest.
 De algemene reserve bedraagt € 5800. Er is € 1000 gereserveerd voor de vuilnismannen.
 De reservering voor het Spectrumfeest bedraagt eveneens € 1.000,00.
 Het financieel jaarverslag is vastgesteld door de kascommissie bestaande uit Emilie Smit
en Marije Beischat. De voorzitter bedankt hen daarvoor.
 De vergadering verleent decharge voor het door het bestuur gevoerde beleid in 2012 –
2013.
Vaststellen van de begroting voor 2014 – 2015
Komend schooljaar heeft de school iets meer leerlingen dan in 2013 - 2014. De begroting is
daarom bijna gelijk aan die van 2013 – 2014.
De penningmeester verwacht ca. € 14.600,00 aan ouderbijdrage te ontvangen.
Roel Klinkhamer vraagt een toelichting op het aanzienlijk verlaagde budget voor de
Avond4Daagse. Vorig jaar zijn hesjes aangeschaft die, in tegenstelling tot de t-shirts, een
aantal jaren meegaan. Hierdoor is het budget verlaagd.
Ook het budget voor groep 8 is verlaagd. Dit heeft te maken met de aanschaf van glazen. In
voorgaande jaren werden de glazen en de koelkast gehuurd. De oudervereniging wil ook
een koelkast kopen, zodat deze kosten eveneens lager worden.
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2014 – 2015.
Benoemen kascommissie voor het verenigingsjaar 2014 – 2015
Twee leden dienen de cijfers van de Oudervereniging na te kijken. Emilie Smit treedt af en
wordt opgevolgd door Marjolein Schilder. Marije Beischat blijft nog 1 jaar lid van de
kascommissie. De penningmeester neemt begin volgend schooljaar contact op met hen.
Bestuurssamenstelling 2014 – 2015
Aftredend en herkiesbaar zijn: Ans Boersma en Petra Meijer. Zij worden herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is: Léon van Kuijk.
De volgende tegenkandidaten hebben zich gemeld: Vincent Bos en Miranda Bakker.
Unaniem worden Vincent en Miranda gekozen.
Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
Sluiting
Met dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter om 20.50 uur de vergadering.
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