Notulen 4e Algemene Ledenvergadering van
Oudervereniging Het Spectrum Hoorn
8 oktober 2014
Aanwezigen
- Bestuursleden: Erik Nierkens, Maarten Sijm, Eliane van Toorenburg, Bart Stam,
Vincent Bos, Anja Bruins, Willie Pijsel, Ans Boersma, Petra Meijer, Miranda Bakker
Afwezige bestuursleden: Cecile Siffels
- Afgevaardigden school: Arie Wim Kars, Jan Willem van Wamel, Gerrie Storm en
diverse andere leden van het team
- Aantal ouders: meer dan 60
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Twee onderwerpen: eerst de ALV
waaronder het behandelen van de financiële begroting. Omdat we een vereniging zijn
moeten we verplicht een jaarvergadering houden. Na 3 tegenvallende jaren is de opkomst
dit jaar geweldig. Tweede helft wordt verzorgt door directeur Arie-Wim en gaat het over
Schooltijden. Vervolgens neemt Erik de agenda door met de aanwezigen.
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 gaat ons verlaten;
- Willie Pijsel is de contactpersoon voor de klassenouders en lid van de Sintcommissie;
- Anja Bruins is lid van de Sintcommissie;
- Vincent Bos wordt secretaris en houdt zich bezig met de website en de PR en is lid
van de commissie Avond4Daagse en werkgroep Schooltijden;
- Petra Meijer is lid van de Kerst- en de Paascommissie;
- Bart Stam houdt zich bezig met de PR en website, regelt het geluid tijdens de
activiteiten en voert nevenactiviteiten uit voor de commissie Sint, Kerst en
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.
- Miranda Bakker is actief in de Kerstcommissie, bibliotheek en werkgroep
Schooltijden.
Mededelingen bestuur / Notulen vergadering 15 januari 2014
Ans Boersma was sinds 2010 lid. Omdat haar zoon van school is gaat zij de OV verlaten.
Vincent neemt de rol van secretaris op zich, Bart die van notulist.
Er zijn geen vragen over de notulen van vorig jaar. Notulen worden goedgekeurd.
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Secretarieel jaarverslag 2013 - 2014
Vincent presenteert het secretarieel jaarverslag. Hij geeft kort weer wat het doel is van de
Oudervereniging en geeft een overzicht van de activiteiten waar de oudervereniging bij
betrokken is. Extra afgelopen jaar wad het optreden van de Vuilnismannen waar de
oudervereniging € 1.000,- aan heeft bijgedragen.
Sint, Kerst en het Spectrumfeest vragen zowel organisatorisch als financieel het meeste van
de Oudervereniging. De oudervereniging vergadert gedurende het schooljaar elke maand 1
keer.
Vaststelling jaarrekening 2013 - 2014 / Verslag kascommissie en decharge
 Maarten Sijm licht de cijfers van het afgelopen schooljaar toe. In 2013 – 2014 bedroegen
de inkomsten uit de Ouderbijdrage € 14.184,00 (87 %). Rabofietstocht levert nog eens €
250,- op. De totale lasten waren € 14.174. De grootste kostenposten worden gevormd
door Sint, Kerst, Pasen en het Spectrumfeest. Optreden Vuilnismannen is in de normale
exploitatie gegaan, niet van de reserve. Reserve is ook nauwelijks gedaald. Er is € 1.000,besteed aan het nieuwe speeltoestel (bijdrage). Resultaat positief € 260, De algemene reserve bedraagt € 6.015,-.
 De reservering onvoorzien bedraagt € 1.000,00.
 Voorstel uitgave voor nieuwe draadloze microfoon, projectiescherm en culturele
activiteit.
 Het financieel jaarverslag is vastgesteld door de kascommissie bestaande uit Marjolein
Schilder en Marije Beischat. De voorzitter bedankt hen daarvoor. Beide treden af.
 De vergadering verleent decharge voor het door het bestuur gevoerde beleid in 2013 –
2014.
Vaststellen van de begroting voor 2014 – 2015
Komend schooljaar heeft de school gelijk aantal een leerlingen dan in 2013 - 2014. De
begroting is daarom bijna gelijk aan die van 2013 – 2014.
De penningmeester verwacht ca. € 14.100,00 aan ouderbijdrage te ontvangen.
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. Marjolein en Marije
treden af. Angelique de Groot en Jacqueline van Dulmen vormen de nieuwe kascommissie.
Bestuurssamenstelling 2014 – 2015
Ans Boersma is afgetreden. Vincent wordt secretaris, Bart notulist.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Maarten is aftredend en herkiesbaar.
Petra Meijer is aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar. Daarna zijn al haar kinderen van school
en treed zij automatisch af.
Bart Stam is aftredend en herkiesbaar.
Eliane van Toorenburg is aftredend en herkiesbaar.
Alle kandidaten worden zonder tegenstemmen wederom gekozen.
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Ilse Kramer-van Leeuwen en Marije Mooi hebben zich formeel aangemeld voor de OV. Erik
stelt voor dat Ilse en Marije een jaar meedraaien met de OV en volgend jaar tijdens de
jaarvergadering officieel gekozen kunnen worden. Buiten de vergadering om hadden zich
ook aangemeld Remy de Wit en Simone Vissie. Ook zij gaan een jaar meedraaien.
Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
Sluiting
Met dank aan de aanwezigen sluit de voorzitter om 20.40 uur de vergadering. Hierna neemt
Arie-Wim Kars, directeur van het Spectrum, het woord voor presentatie van Nieuwe
Schooltijden. Dit is verder niet genotuleerd.
8 oktober 2014, Bart Stam (notulist)

3

