Notulen: Algemene ledenvergadering Oudervereniging de Leeuwenkuil.

Datum:

9 November 2016 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 de school om 20.00 uur een informatie avond heeft
georganiseerd over gezonde voeding. Derhalve zal hij proberen de vergadering binnen een half
uur af te ronden.
Er is een presentielijst aanwezig en de aanwezigen wordt verzocht deze te ondertekenen.
Afwezig zijn namens de oudervereniging Tamara Balvers en Manuela Jansen. Tevens zijn
afwezig de kascommissie leden José Hol en Arianne van Halen.
Richard vraagt een moment van stilte ter nagedachtenis aan de in het verenigingsjaar 2015/2016
overledenen.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda is vastgesteld.
De agenda van de ALV is terug te vinden op de website van De Leeuwenkuil onder het tabblad
Wist u Dat, Oudervereniging.
3. Notulen ALV 4 november 2015
De notulen van de ALV van 4 november 2015 wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Met
dank aan onze notulist.
De notulen van de ALV en van de bestuursvergaderingen zijn terug te vinden op de website van
De Leeuwenkuil onder het tabblad Wist u Dat, Oudervereniging.
Een CONCEPT van de notulen van deze ALV zal op de website geplaatst worden.
4. Korte terugblik op schooljaar 2015/2016
Alle activiteiten zijn succesvol verlopen.
In de ALV van 4 november is de penningmeester, Junilla Versteeg, afgetreden. Wij betreuren
dat, ondanks meerdere oproepen in het Brulletin, zich geen nieuwe penningmeester heeft
aangediend voor het schooljaar 2015/2016. Junilla heeft derhalve de hoogst noodzakelijke
financiële administratie nog verwerkt, waarvoor dank.

5. Jaarrekening 2015/2016
Deze is toegelicht door onze voorzitter Richard de Ruiter.
- Oude penningmeester heeft incasso’s gedaan. Nieuwe leerlingen zijn niet meer ingevoerd
in het systeem. Daarnaast hebben aantal nieuwe leerlingen ook geen inschrijfformulier
ontvangen. De OV ziet dit als incident. Met de komst van de nieuwe penningmeester
voorzien we dat dit geen probleem meer zal opleveren.
-

-

Het verslag kascontrolecommissie
José Hol en Arianne van Halen konden helaas niet aanwezig zijn. Zij hebben de
jaarrekening wel gecontroleerd. Zij hebben beide hun reactie in een mail verwoord. De
mails hieromtrent zijn door Richard voorgelezen. Opvallend was dat er minder contributie
was binnengekomen dan begroot. De oorzaak hiervan is reeds door Richard toegelicht.
Daarnaast zijn de uitgaven van de boekenweek hoger uitgevallen dan begroot. Ook dit is
nader toegelicht. José en Arianne hebben de jaarrekening goedgekeurd.
Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017
Marian de Rijk en Karin van Gelder zijn benoemd tot nieuwe leden van de kascommissie.

Er waren geen vragen en/of opmerkingen.
Junilla wordt bedankt voor het werk en de kascontrolecommissie voor de controle.
6. Begroting 2016/2017
Deze is toegelicht door onze voorzitter Richard de Ruiter.
Henk Brakel vraagt een nadere toelichting op de begroting voor Sinterklaas. Er is meer begroot,
dan de werkelijke kosten van 2015/2016, terwijl het leerlingenaantal is gedaald. Richard licht toe
hoe de begroting voor Sinterklaas is opgebouwd. De kostenstijging wordt veroorzaakt doordat er
is besloten om het budget voor de cadeau’s voor de individuele leerlingen van groep 1/tm 4 te
verhogen.
Linda Arissen vraagt of er naast de ouderbijdrage ook op een andere manier nog inkomsten
verworven kunnen worden. Hier zal naar gekeken worden.
De begroting is vastgesteld.
7. Verhoging Ouderbijdrage
Tijdens de ALV op 4 oktober 2015 is geconstateerd dat er een behoorlijk te kort is in de begroting
en wordt voorgesteld om de ouderbijdrage te verhogen. De OV heeft hiervoor een voorstel
gemaakt. Om het tekort terug te dringen zou de ouderbijdrage naar 40 euro per leerling moeten.
Het voorstel is om dit gefaseerd in te voeren. De contributie voor 2016/2017 zal 35 euro
bedragen. De contributie voor 2017/2018 zal 37,50 euro bedragen en voor 2018/2019 zal dit 40
euro zijn.
De aanwezigen leden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben en hiermee is de
contributieverhoging vastgesteld.

8. Samenstelling Bestuur Oudervereniging
Aftredend en niet verkiesbaar: Ilse van Tuil, Kelly Sas
Aftredend en verkiesbaar: Tamara Balvers. Tamara Balvers treedt terug als secretaris. Deze
functie wordt overgedragen aan Marcha Sperna Weiland.
Zittend: Richard de Ruiter (voorzitter), Marcha Sperna Weiland (secretaris), Tamara Balvers,
Manuela Janssen, Carla van Zwam, Angelique van Schaik, Linda Arissen.
Kandidaat bestuursleden: Natascha Keijzers (penningmeester) en Caroline Hendriks (lid).
Allereerst een bedankje richting de aftredende leden.
Welkom voor de nieuwe bestuursleden.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
Richard bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. En sluit de Algemene Ledenvergadering om
19.55 uur.

Notulist: Marcha Sperna Weiland

