Notulen jaarvergadering oudervereniging
Datum/ tijd:
Aanwezig:

Dinsdag 27 aug 2019 19.30 uur (inzage vanaf 19.00)
Locatie: Personeelskamer
Femke Manders, Monica Koolen, Patricia Fransen , Mechteld van Oorschot, Ines vd Boogaart,
Monique v.d. Ven, Carmina Verhofstadt.

1) Opening door de voorzitter
Femke heet iedereen welkom.
2) Vragen en/of opmerkingen over notulen jaarvergadering 28-08-2018
- Investeringsplan: er is e.e.a. gebeurd met betrekking tot (duurzame) verbeteringen aan het gebouw,
bestuur gaat in overleg met Connie over wat wij daar als oudervereniging in kunnen betekenen.
- Alternatief hesjes avondvierdaagse: vorig jaar niet opgepakt, gaan we dit jaar wel doen. Eventueel in
de vorm van shirtjes i.p.v. hesjes. Deze zouden dan ook met bijvoorbeeld het schoolreisje gedragen
kunnen worden.
3) Nieuwe Statuten
De nieuwe statuten zijn goedgekeurd. Alle aanwezige leden (4) hebben voor gestemd.
4) Toelichting Financiële stukken schooljaar 2018-2019
* Ouderbijdrage
- Streven van (minimaal) 5% niet-betalers is gehaald: 4,86%
* Begroting en werkelijke kosten
- Deze zijn toegelicht. Verder waren er geen vragen.
* Kas-/Bankcontrole
- Kascontrole commissie; kascontrole is uitgevoerd door Inge van Niel en Albrecht Vlemmings. En alles
is goedgekeurd! Zag er weer netjes uit waren de opmerkingen.
Mechteld geeft aan:
- Fiep (nieuwe app): dit jaar gaan we trektocht bijdrage proberen te innen via Fiep. Als dat goed gaat,
dan wellicht ook de ouderbijdragen.
Begroting schooljaar 2019-2020
De begroting is toegelicht. Verder waren er geen vragen.
5) Vaststellen ouderbijdrage schooljaar 2019-2020
Het voorstel is om de ouderbijdrage niet te wijzigen. Deze blijft:
€ 28 voor het eerste kind op school
€ 24 voor het tweede kind op school
€ 20 voor het derde kind op school
€ 16 voor alle overige kinderen op school
Niemand heeft bezwaar.
6) Wijzigingen bestuur oudervereniging
Monica is aftredend omdat haar kinderen van school zijn.
Monique v.d. Ven is voorgesteld als nieuw lid van het bestuur. Zij zal de rol van secretaris op zich
nemen en Patricia de rol van penningmeester. Niemand heeft bezwaar. Het bestuur gaat dit regelen
bij de KVK en de bank.
7) Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag. Wij danken iedereen voor hun komst.

