Notulen 6e Algemene Ledenvergadering van Oudervereniging Het Spectrum Hoorn
5 oktober 2016
Aanwezigen
Bestuursleden: Eliane van Toorenburg, Bart Stam, Vincent Bos, Willie Pijsel, Andrea Schaafsma, Hanneke Doodeman –
Langenhuijzen, Remy de Wit, Klaas Snaas, Kirah Allan, Marjon Stenneken, Miranda Bakker
Afwezige bestuursleden: Simone Vissie, Natalie van Polanen Petel – Ottens,
Afgevaardigden school: Jos Ooijevaar – directeur- , Gerrie Storm en Nadia
Aantal ouders: 2
1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.05uur. Tijdens de ALV behandelen we o.a. de financiële begroting. Omdat we een
vereniging zijn moeten we verplicht een jaarvergadering houden.
2.
Samenstelling bestuur 2015-2016.
Remy stelt het huidige bestuur voor middels de presentatie, er waren geen wijzigingen vorig jaar.
3.

Mededelingen bestuur / notulen vergadering 14 oktober 2015.

Presentatie Projectplan Schoolplein
Hanneke en Nadia presenteren het plan voor aanpak schoolplein zoals opgesteld is door John Koomen. Er worden schetsen
getoond van het Breitnerhof. Sommige zaken zijn al gerealiseerd, maar bijvoorbeeld een moestuin en de moestuin komen nog.
Op de Volkerakweg komt ook een moestuin, plantenborders, fietsparcours, kruiptunnel en wilgentunnels. Er worden foto’s
vertoond van voorbeelden hoe het gaat worden. Doel: groener schoolplein, interactiever, spannender, avontuurlijk.
Den Boef Tuinen helpt met de uitvoering, ook als sponsoring.
Reeds gerealiseerd: groene heuvel, fruitbomen en voetbaldoeltjes. Binnenkort: groenhoek Volkerakweg, bankjes. Fase 1 (dit
jaar): klimgrepen Breitnerhof, groenheuvel op achterplein Volkerakweg. Fase 2: (volgend schooljaar): kunstgras, fietsbaan,
borders groente en fruittuin. Veel zaken zijn of gesponsord of budgetneutraal gerealiseerd, maar er is ook geld nodig. Gedeelte
is afkomstig van kledingwinkel. Bij Stichting Penta is er gevraagd om een gedeelte begroting vrij te maken, vanuit OV komt er ook
een bedrag zodra goedgekeurd door de vergadering. Hanneke licht toe hoe ze aan de andere materialen komen. Klimgrepen
worden door John Koomen geïnstalleerd, inclusief valbeveiliging.
Notulen vorige ALV worden goedgekeurd.
4.
Secretarieel jaarverslag 2015-2016.
Bart leest de voornaamste punten voor uit het secretarieel jaarverslag welke is te downloaden vanaf de website van Het
Spectrum.
5.
Financieel jaarverslag 2016-2017.
Vincent geeft toelichting op de financiën waar o.a. de uitgaven naar toe gaan. Besparing bij sommige activiteiten komt door
sponsoring AH en Bakkersatelier. Extra uitgave vanwege sportkleding en schoolplein.
6.
Verslag kascommissie en decharge.
Jacqueline van Dulmen en Angelique de Groot vormden dit jaar de kascommissie. Decharge wordt verleend door de aanwezigen.
Normaal mag een kascommissie maar 2 jaar aanblijven, maar het is handiger dat 1 komend jaar aanblijft. Angelique blijft aan, dit
wordt goedgekeurd door de aanwezigen. Froukje van Os – Koopmans stelt zich beschikbaar als nieuw lid van de kascommissie.
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7.
Goedkeuring extra financiële uitgave t.b.v. 15-jarig bestaan en culturele activiteit per groep.
Uitgaven boven de € 500,- moeten worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
Er zijn in de afgelopen jaren reserves opgebouwd. De oudervereniging wil de opgebouwde reserve van schooljaar 2014-2015 van
€ 3.436,- graag beschikbaar stellen voor eenmalige grote aankopen. Indien het huidige schooljaar reserves opbouwt, wil de OV
de reserves van schooljaar 2015-2016 beschikbaar stellen.
Er zijn drie verzoeken:
EUR 1.000,- voor het schoolplein
EUR 1.400,- voor het 15-jarig bestaan
EUR 800,- vrij te besteden cultureel belang (ong. EUR 50,- per groep), het bedrag moet wel aangevraagd worden
Alle uitgaven worden met meerderheid goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
8.
Vaststellen van de begroting voor 2017 - 2018.
Vincent geeft toelichting op de begroting, deze is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Jos geeft wel aan dat er krimp komt. Vincent
geeft aan dat begroting gebaseerd wordt op 90% van de ouderbijdrage. Begroting wordt verder goedgekeurd.
9.
Bestuurssamenstelling 2016-2017.
Bart en Eliane zijn aftredend en niet herkiesbaar, Willie is aftredend en herkiesbaar maar heeft inmiddels aangegeven eind dit
schooljaar te stoppen. Miranda gaat stoppen vanwege schoolverlating dochter (groep 8). Remy doet een oproep voor nieuwe
leden, deze zal per e-mail rondgestuurd worden.
10.

Rondvraag.

Om 20.45 wordt de vergadering gesloten.
5 oktober 2016, Bart Stam (notulist)
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