Notulen jaarvergadering oudervereniging bs De Goede Herder
Datum: dinsdag 6 oktober 2015
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig (ouders): Inge van Niel, Anke van Doorne, Albrecht Vlemmings, de heer El-Affani.
Aanwezig (school): Connie Schellens, Mechteld van Oorschot
Aanwezig (oudervereniging): Angelo vd Heuvel, Suzy Fransen, Patricia Fransen, Monica Koolen
Afmeldingen: Tineke Vincent, Joyce Smits, Ingeborg Schrama
1) Opening door de voorzitter
Angelo heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat er 2 foutjes zitten in de agenda.
‘dinssdag’ moet zijn ‘dinsdag’ en bij punt 3 ‘Financieel jaarverslag 2013-2014’ staat het jaartal
verkeerd. Dit moet zijn ‘2014-2015’.
2) Notulen vorige jaarvergadering
Er zijn geen op-/aanmerkingen op de notulen van vorig jaar, deze zijn dus officieel goedgekeurd.
3) Financieel jaarverslag 2014-2015 (ter inzage) en de begroting 2015-2016
Angelo geeft wat uitleg bij het financieel jaarverslag.


De ouderbijdrage was vorig schooljaar hoger begroot dan het jaar daarvoor, terwijl het
aantal leerlingen minder was. We hadden dit hoger begroot omdat we intensiever wilden
gaan proberen om de ouderbijdrage betaald te krijgen door alle ouders. De begroting is ook
ruim gehaald. Dit mede dankzij het bellen naar de ouders die nog niet betaald hadden.



We hebben berekend dat de automatische incasso’s ons afgelopen schooljaar € 5,50 hebben
gekost per transactie. Daarom is besloten (i.o.m. de directie) om komend schooljaar geen
automatische incasso aan te bieden.



Angelo heeft aan de aanwezigen uitgelegd waar de Robeco-rekening vandaan komt en dat
we afgesproken hebben om de komende 8 jaar een bijdrage van €250 extra te doen aan het
kamp en daarnaast ook (de komende 5 jaar) een extra bijdrage van €200 voor
decoratiemateriaal. Dit is terug te zien in het financieel jaarverslag.



Ook heeft Angelo uitgelegd dat we in principe, volgens de begroting zoals die nu is, geld
tekort komen en dus eigenlijk de ouderbijdrage zouden moeten verhogen. Maar omdat we
nog geld hebben op de bankrekening van de oudervereniging, gaan we de ouderbijdrage
niet verhogen, maar financieren we dit tekort van het geld dat we nog hebben. Dit kunnen
we de komende jaren (ongeveer 5 jaar) blijven doen. Daarna moeten we kijken hoe we dit
gaan oplossen.



We zijn ook bezig om (in samenwerking met school) te proberen om inkoopvoordeel te
krijgen, door gezamenlijk (zoveel mogelijk) op 1 plek onze boodschappen te doen.



En we streven ernaar om ook dit jaar weer een hoog percentage van de ouderbijdragen
daadwerkelijk te innen en het percentage niet-betalers zo laag mogelijk te houden.



De reserveringen gaan we daadwerkelijk overboeken naar de Robeco-rekening, zodat we
deze ook werkelijk aan de kant zetten om over een aantal jaar ook echt te kunnen
gebruiken. Zo blijft alles overzichtelijk.



Connie geeft aan dat de verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren redelijk
stabiel blijft en dus ook de inkomsten aan ouderbijdragen.



De oudervereniging heeft ook onderzoek gedaan naar de hoogte van de ouderbijdrage op
onze school. Deze is aan de lage kant, vergeleken met andere scholen in Helmond en
omgeving. (Op de openbare school in Helmond wordt de hoogte van de ouderbijdrage zelfs

bepaald op basis van het inkomen van de ouders/verzorgers. Een andere school vraagt
bijvoorbeeld € 70.)
4) Benoeming kascontrole commissie
De kascontrole is dit jaar gedaan door Albrecht en Malika en is goedgekeurd. We kregen zelfs
een compliment dat alles er goed en overzichtelijk uit zag.
De kascontrole voor schooljaar 2015-2016 zal gedaan worden door Albrecht en Inge van Niel.
5) Vaststellen ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor 2015-2016 zal hetzelfde zijn als vorig jaar.
6) Voortgang wijziging organisatie oudervereniging
De wijziging van de aparte commissies naar 1 gezamenlijke ‘Bassie’ loopt steeds beter. Het
aantal leden is voor nu goed. We hebben ook een verloop-overzichtje gemaakt zodat we in de
gaten kunnen houden wanneer mensen uit deze commissie gaan (als het jongste kind naar het
voortgezet onderwijs gaat). Een jaar voordat iemand weg gaat willen we dan een nieuw iemand
in gaan leren. We verwachten ook dat de leden tijdig aangeven als ze van plan zijn om eerder te
gaan, zodat we ook dan iemand anders kunnen inwerken. Dat zal misschien niet altijd mogelijk
zijn. Om dat op te vangen zijn we ook bezig om alles gestructureerd vast te leggen en
draaiboeken te maken. Alle correspondentie en overige documentatie gaan we opslaan op de pc
op school.
7) Wijzigingen binnen het bestuur van de oudervereniging
Op dit moment zijn er officieel 3 bestuursleden van de oudervereniging, waar er voorheen
ongeveer 7 a 8 waren. Deze wijziging is niet zonder slag of stoot gegaan, maar op dit moment
loopt alles redelijk goed en het gaat ook steeds beter.
Om de voortgang beter te kunnen bewaken hebben we voorgesteld om Monica Koolen officieel
toe te voegen als 4e bestuurslid. Monica heeft afgelopen jaar al administratieve ondersteuning
geboden. Hier waren geen bezwaren tegen. Dus verwelkomen we Monica als officieel bestuurslid.
Eigenlijk is een even aantal bestuursleden niet wenselijk (i.v.m. stemmen), maar we verwachten
hierin geen problemen.
8) Rondvraag
Angelo komt terug op enkele punten uit de notulen van vorige jaarvergadering.
-

We hebben met Ingeborg overlegt en er is besloten dat de verkeersbrigadiers onder de
verantwoordelijkheid van school vallen, niet van de oudervereniging.

-

De schoolgids wordt voortaan digitaal verkrijgbaar. Op verzoek is deze nog op papier te
verkrijgen.

-

De verkeersregels zijn weer in de ouderkrant onder de aandacht gebracht.

-

We zijn bezig met het herschrijven van de statuten (Angelo). Formeel zouden deze
voorgelegd moeten worden aan een of andere commissie, maar die bestaat niet meer. In
samenwerking met school gaan we deze toch vernieuwen.

-

Voor de dank-je-wel ochtend levert de oudervereniging een lijst aan met alle
ouders/verzorgers die dat schooljaar zich hebben ingezet als vrijwilliger.

Angelo vraagt aan iedereen om contact op te nemen met de oudervereniging als er iets speelt. Alleen
dan kunnen we er iets aan doen. Daarna bedankt Angelo iedereen voor hun aandacht en aanwezigheid.

