Notulen: Algemene ledenvergadering Oudervereniging de Leeuwenkuil -CONCEPT
Datum:

25 oktober 2017 19.30 uur

1. Opening
Richard de Ruiter, voorzitter van de Oudervereniging, opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Richard geeft aan dat er aansluitend aan de OV-vergadering, geen thema avond
zal plaatsvinden. Zoals aangekondigd in het Brulletin van 13 oktober jl. zal later dit schooljaar
een informatieavond worden gehouden over het nieuwe IKC en over de mogelijkheid om in het
IKC met een continurooster te gaan werken.
Er is een presentielijst aanwezig en de aanwezigen wordt verzocht deze te ondertekenen.
Afwezig zijn namens de oudervereniging Manuela Janssen, Angelique van Schaik en Caroline
Hendriks. Een bijzonder welkom voor de kascommissie leden Karin van Gelder en Marian de
Rijk.
Richard vraagt een moment van stilte ter nagedachtenis aan de in het verenigingsjaar 2016/2017
overledenen.
2. Vaststellen van de agenda en de notulen van de ALV 9 november 2016
De agenda is vastgesteld.
De notulen van de ALV van 9 november 2016 wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Met
dank aan onze notulist.
De agenda en de notulen van de ALV zijn normaliter terug te vinden op de website van De
Leeuwenkuil. Met het inrichten van de nieuwe website zijn de agenda en notulen nog niet op de
website geplaatst. De agenda en notulen zijn vooraf opgevraagd door Robert Henzen en worden
tijdens de vergadering aan de aanwezigen uitgedeeld.
Een CONCEPT van de notulen van deze ALV zal op de website geplaatst worden.
3. Korte terugblik op schooljaar 2015/2016
Alle activiteiten zijn over het algemeen succesvol verlopen. Iedere activiteit wordt altijd
geëvalueerd en de verbeterpunten worden meegenomen voor de volgende keer.
De OV is blij met de komst van de nieuwe penningmeester, Natascha Keijzers. Zij heeft dit jaar
veel werk verricht om het financiële plaatje inzichtelijk te krijgen en achterstallige betalingen
alsnog te innen.

De OV is blij dat de komst van het IKC concretere vormen gaat aannemen.

4. Jaarrekening 2015/2016
Deze is toegelicht door onze penningmeester Natascha Keijzers.
- De penningmeester is dit jaar later gestart met het incasseren van de ouderbijdrage
2016/2017, veroorzaakt door vertraging in autorisatie van de bankrekening (wisseling
penningmeester en bevoegdheden).
- De penningmeester heeft dit jaar ook nog een inhaalslag gemaakt met het ontvangen van
nog openstaande betalingen uit het schooljaar 2015/2016. Dit is goed gelukt.
- In het schooljaar 2016/2017 hebben nog niet alle leden betaald. In overleg met Henk
Brakel zullen hier nog vervolgacties voor worden ingepland.
- De penningmeester loopt de jaarrekening op hoofdlijnen door en geeft een korte
toelichting. Dit is helder en de aanwezigen hebben hierover geen vragen.
- Linda Arissen, lid van de Oudervereniging, licht toe dat we met de inkomsten uit
bag2school van vorig jaar mei + de inkomsten van bag2school najaar 2017 speelgoed
zullen aanschaffen voor de kinderen.
-

Het verslag kascontrolecommissie
Karin van Gelder en Marian de Rijk hebben dit jaar de controle van de kas op zich
genomen. Voorafgaand aan de vergadering hebben zij in aanwezigheid van de voorzitter
en de penningmeester de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Dank voor jullie inzet.
Naast de goedgekeurde kas, hebben Karin en Marjan nog drie aanbevelingen / ideeën
geopperd:
1) Voor de boekenmarkt wellicht een andere insteek kiezen. Voorstel is dat de ouders
boeken schenken die ze kwijt willen en dat deze gekocht kunnen worden voor een
kleine bijdrage door de kinderen. De opbrengst kan dan ingezet worden door de OV
voor activiteiten of materialen. De werkgroep Kinderboekenweek neemt dit mee.
2) Voorstel om leden te ‘verplichten’ om via automatisch incasso te betalen om zo geen
inkomsten mis te lopen. Dit mag niet. Samen met Henk zal wel gekeken worden hoe
om te gaan met de leden die de ouderbijdrage niet betalen.
3) Opvalt dat het steeds lastiger wordt om ouders/verzorgers te krijgen voor het helpen
bij activiteiten. Wellicht een optie om ‘hulpvragen’ via klassenouders uit te zetten,
omdat zij vaak wat dichter bij de ouders staan. Dit zullen we gaan proberen daar waar
mogelijk.

-

Benoeming kascontrolecommissie 2017/2018
Marian de Rijk en Karin van Gelder zijn wederom benoemd tot leden van de
kascommissie.

Er waren geen vragen en/of opmerkingen.

5. Begroting 2016/2017
Deze is toegelicht door onze penningmeester Natascha Keijzers.
Robert Henzen vraagt hoe de inkomsten tot stand zijn gekomen. Dit is het aantal verwachte
leerlingen (260) * de contributie voor 2017/2018 (€ 37,50). Hierbij wordt dus vanuit gegaan dat
alle ouders betalen, omdat dat nog steeds het streven is.
De begroting is vastgesteld.
6. Samenstelling Bestuur Oudervereniging
Aftredend en niet verkiesbaar: Tamara Balvers.
Aftredend en verkiesbaar: Carla van Zwam en Manuela Janssen. Zij zijn opnieuw verkozen.
Zittend: Richard de Ruiter (voorzitter), Natascha Keijzers (penningmeester), Marcha Sperna
Weiland (secretaris), Angelique van Schaik, Linda Arissen, Caroline Hendriks.
Kandidaat bestuursleden: Miranda Walraven (lid). Zij is verkozen.
Allereerst een bedankje richting Tamara Balvers als aftredend lid. Zij heeft als secretaris en als
lid een waardevolle bijdrage geleverd aan de Oudervereniging, waarvoor dank.
Welkom voor het nieuwe bestuurslid, Miranda Walraven.
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
Henk bedankt Tamara voor haar inzet en Miranda wordt van harte welkom geheten.
8. Sluiting
Richard bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. En sluit de Algemene Ledenvergadering om
20.00 uur.

Notulist: Marcha Sperna Weiland

