Notulen 5e Algemene Ledenvergadering van
Oudervereniging Het Spectrum Hoorn
14 oktober 2015

Aanwezigen
Bestuursleden: Erik Nierkens, Eliane van Toorenburg, Bart Stam, Vincent Bos, Willie Pijsel,
Simone Vissie, Natalie van Polanen Petel – Ottens, Andrea Schaafsma, Hanneke Doodeman –
Langenhuijzen, Remy de Wit, Klaas Snaas, Kirah Allan, Marjon Stenneken
-

Afwezige bestuursleden: Miranda Bakker

-

Afgevaardigden school: Herman Kolthof, Gerrie Storm en diverse andere leden van het team

-

Aantal ouders: ca. 10 ouders

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.01uur. Tijdens de ALV behandelen we o.a. de financiële
begroting. Omdat we een vereniging zijn moeten we verplicht een jaarvergadering houden.
Vervolgens neemt Erik de agenda door met de aanwezigen.
2.

Samenstelling bestuur 2014-2015.

Erik geeft toelichting op de bestuurssamenstelling van 2014-2015. Diverse leden zijn afgetreden
vanwege persoonlijke omstandigheden of het van school gaan van hun jongste kind. Het bestuur van
2014-2015 bestond aan het eind van het schooljaar uit:
Erik Nierkes (Voorzitter), Maarten Sijm (Penningmeester), Vincent Bos (Secretaris), Anja Bruins, Petra
Meijer, Eliane van Toorenburg, Willie Pijsel. Cecile Siffeld-Helmink, Miranda Bakker, Bart Stam.
3.

Mededelingen bestuur / notulen vergadering 8 oktober 2014.

Er zijn nieuwe brievenbussen geplaatst: op locatie Breitnerhof naast de aula en bij de Volkerakweg in
de middelste gang. Notulen ALV: Erik neemt nog kort de notulen door en vraagt of er per pagina
opmerkingen zijn. Notulen worden goedgekeurd.
4.

Secretarieel jaarverslag 2014-2015.

Bart leest de voornaamste punten voor uit het secretarieel jaarverslag welke is te downloaden vanaf
de website van Het Spectrum.
5.

Financieel jaarverslag 2014-2015.

Vincent geeft toelichting op de financiën waar o.a. de uitgaven naar toe gaan. Besparing bij sommige
activiteiten komt door sponsoring AH. Overschot van € 3.436,-.
6.

Verslag kascommissie en decharge.

Jacqueline van Dulmen en Angelique de Groot vormden dit jaar de kascommissie. Decharge wordt
verleend door de aanwezigen. Kascommissie krijgt een bloemetje voor het werk. Beiden willen nog
een jaar aanblijven en de vergadering gaat hiermee akkoord.
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7.

Vaststellen van de begroting voor 2016 – 2017.

Vincent geeft toelichting op de begroting. Begroting wordt goedgekeurd. Er wordt gevraagd hoe
groot de reserve is. Zie volgend punt.
8.

Goedkeuring extra financiële uitgave t.b.v. sportkleding en/of vernieuwing schoolpleinen.

Uitgaven boven de € 500,- moeten worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
Er zijn in de afgelopen jaren grote reserves opgebouwd. De oudervereniging wil de opgebouwde
reserve van schooljaar 2013-2014 van € 3.500,- graag beschikbaar stellen voor eenmalige grote
aankopen. Indien het huidige schooljaar reserves opbouwt, wil de OV de reserves van schooljaar
2014-2015 beschikbaar stellen.
Zo is er een verzoek binnengekomen voor het vervangen van de sportkleding bestaande uit 60 stuks
shirts, broeken en sokken, totaal aankoopwaarde € 2.550,-.
Ook wordt het schoolplein verbouwd, dit wordt een meerjarenplan. Juf Petra geeft toelichting hoe
het schoolpleinplan tot stand is gekomen, dankzij groep 5 (seizoen 2014/2015). Ook team is
gevraagd. Overall wens dat er meer groen komt. Samen met een ouder van school die hovenier is
gaat dat van start. Binnenkort komen er drie bomen op elk plein. Aan de kant van onderbouw bakken
met paadjes. Nog meer wensen zijn een heuvel met kruiptunnel, drukt wel zwaar op de begroting.
Zandbak achterplein verdwijnt. Ook wilgentenentunnels. Bovenbouw soort van tribune met helling
en gras, kruiptunnels, hutjes, bossages, insectenhutjes, moestuinen. Tafeltennistafel. Doeltjes voor
voetbal. Doel van schoolplein meer avontuur meer van seizoenen meemaken meer op onderzoek
gaan. Groot deel sponsor van de ouder, maar tafeltennis kost bijv. € 1.500,- en tunnel alleen kost al
€ 1.500,-. Er wordt een vraag gesteld over onderhoud of dat meegenomen wordt. Ja dat wordt er.
Moestuin, wordt dat geen kattenspeeltuin? Daar moet goed rekening mee gehouden worden.
Worden er nog thema’s aan gekoppeld? Groepen verantwoordelijk maken voor een gedeelte van het
groen. Misschien zijn er wel ouders die het leuk vinden om samen met kinderen in het groen aan het
werk gaan.
Wat is de status van het plan? Met de hovenier is al afgesproken dat er dit najaar gestart wordt.
Daarnaast is het vooral een geldkwestie. Hiervoor worden fondsen aangeschreven. Er is al een
Spectrumfeest ten bate van aanpak plein geweest.
Vanuit school is er ongeveer € 2.000,- beschikbaar voor het schoolpleinenplan. Vanuit de vergadering
komt de vraag waarom er geen goede begroting is voor het plein. Dat is er nog niet, maar we moeten
nu beslissen of we hiervoor een bijdrage kunnen doen van € 1.000,- vanuit OV. De verwachting is dat
er volgend jaar meer geld vrijgemaakt kan worden dan € 1.000,-.
Handig is om voor de tenues voortaan per jaar een bedrag te reserveren om over 12,5 jaar niet
dezelfde discussie te hebben.
Beide uitgaven worden met meerderheid goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
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9.

Bestuurssamenstelling 2015-2016.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Erik Nierkens, Maarten Sijm, Ans Boersma, Anja Bruins, Petra Meijer, Cecile Siffels-Helmink.
De volgende nieuwe kandidaten hebben zich gemeld:
Remy de Wit, Simone Visie, Hanneke Doodeman - Langenhuijzen, Andrea Schaafsma, Marjon
Stenneken, Kirah Allan, Klaas Snaas, Natalie van Polanen Petel – Ottens.
Kandidaten worden zonder tegenstemmen aangenomen.
Daarnaast wordt het nieuwe dagelijks bestuur voorgesteld.
Voorzitter: Remy de Wit
Secretaris: Bart Stam
Penningmeester: Vincent Bos
10.

Rondvraag

Er wordt een idee geopperd voor een boekenruilbeurs. Voorzitter geeft aan dat dit een evenement
vanuit school zou kunnen zijn waarbij de OV ondersteuning geeft. Gerrie neemt dit mee.
Er wordt een idee geopperd voor een spelletjesmiddag organiseren samen met de Spellenhoorn. Ook
hier geldt dat dit vanuit school moet komen waarin de OV ondersteuning geeft.
Er wordt een vraag gesteld over de lestijden. Hoort niet thuis op deze vergadering maar Herman
geeft aan dat er na de herfstvakantie een enquête komt en zeer binnenkort een stukje in de
Caleidoscoop. Voor het vertrek van Herman (gepland eind februari 2016) is duidelijk wat er gaat
gebeuren.
Om 21.05 wordt de vergadering gesloten.
14 oktober 2014, Bart Stam (notulist)

3

