Notulen Algemene ledenvergadering Oudervereniging woensdag 17 Oktober 2018
Aanvang

: 20:00 uur

Aanwezig: Andrea, Wendy, Irene, Jos. Niels, Vincent, Froukje, Remy, Hanneke en 6 belangstellende
ouders
Afwezig: Kyra en Cathelijne
Locatie
1.
2.

3.
4.

: Het Spectrum Breitnerhof
Opening: Remy
Welkom
Notulen laatste algemene ledenvergadering (2017) : Zonder aanpassingen
aangenomen
- Klaas : notulen en agenda van vorig jaar meesturen met volgende uitnodiging voor
AVL (2019) om betrokkenheid te vergroten.
Remy vat kort het secretarieel jaarverslag samen
Vincent licht de inkomsten en uitgaven toe in het financieel jaarverslag. Vorig jaar
eenmalig tijdens de ALV speciale potjes voor schoolplein aankleding, evenementen en
culturele activiteiten.

Huidige algemene ledenvergadering wordt gevraagd om de voorgenoemde drie potjes weer
aan te vullen:
800 euro voor de culturele activiteiten
1000 euro voor de aankleding evenementen
• Extra aanvraag om geld te mogen besteden voor een Panna-veldje op de vlonder aan het
water achteraan het schoolplein. Voorlopige offertes liggen ronde de 2750 euro.
Verzoek is om dit bedrag uit de algemene reserves te mogen gebruiken om dit Pannaveldje aan te leggen. Ook weer ouders benaderen om te helpen bij het aanleggen van
dit veld; moet wel een goedgekeurd veld worden. Akkoord
*Vraag: Waarom gaat de verrekening van de extra uitgaven niet ten laste van de algemene
reserves? Andere boekhoudmethode: uiteindelijk gaat het er om niet meer uit te geven dan er in
een voorgaand boekjaar hebben overgehouden.
*Vraag Marjolein: Is er nog een minimum bedrag dat de OV wil behouden als algemene reserve, is
dat bewust 9000 euro? Geen bewuste keuze, bestedingen gebaseerd op plannen die zijn
aangedragen door schoolteam of oudervereniging.

Na verder overleg komen we tot voor het voortschrijdende inzicht dat deze 9000 euro ook de
reserveringen omvat.
*Voorstel: Bedrag reserveren met ingang van schooljaar 2018-2019 voor plannen van
leerlingenraad van maximaal 250 euro wordt goedgekeurd. Van belang is dat dit plannen zijn die
ten goede komen aan de leerlingen. Akkoord.
5.

Dit jaar verlies van 517 euro. 2500 euro echter extra aangevraagd voor bijzondere
uitgaven. Kascommissie heeft uitgaven van 2017-2018 goedgekeurd en daarmee
decharge verleent. Vraag of iedereen advies van kascommissie over neemt: stemming
unaniem voor. Froukje treedt af als kascommissielid en treedt toe tot de
oudervereniging. Ramon blijft lid kascommissie. Nieuwe kascommissielid is Sharon
Haring, moeder van Timo uit groep 7A.

6.

Vaststelling begroting 2019-2020 voorgesteld: nagenoeg gelijk aan huidige begroting :
kleine aanpassingen op basis van leerlingenaantallen o.a. Kerst van 1400 naar 1350, ook
schoolreisjes aangepast vanwege daling aantal leerlingen.

7.

Bedrag van de ouderbijdrage is al sinds 2002 32,50 euro willen we graag zo houden
ondanks dat andere scholen meer geld zijn gaan vragen.
Samenstelling bestuur 2018-2019: herbenoeming van Remy de Wit en Hanneke
Doodeman – Langenhuijzen. Nieuwe benoeming van Froukje van Os, Niels Ducro en
Cathelijne Zandbergen. Akkoord.

8.

Vraag: opslag Kerstspullen? Opbergruimte voor kerstspullen is aangepast. Herindeling
van de school zorgde voor effectievere bergruimte ook zijn de kartonnen dozen
vervangen door plastic bakken.
Vraag: Hoe is de invulling van het schoolplein tot stand gekomen?
Er is een vlekkenplan gemaakt door John Koomen, dit plan dient als basis voor de
uitgevoerde werkzaamheden en de toekomstige werkzaamheden.

9.

Vraag: Hoe vind de selectie van sportevenementen plaats? Het initiatief ligt bij school
de sportleerkracht brengt de andere leerkrachten en de leerlingen op de hoogte. Op
aanvraag kan de oudervereniging ondersteuning bieden .
Verzoek: Volgende keer informatie avonden aan het begin van het schooljaar
combineren met de ALV.
Remy sluit de vergadering om 21.15 uur

-

