Jaarvergadering oudervereniging
Donderdag 1 oktober 2015 aanvang 19.30 uur-20:30 uur
Lerarenkamer

Aanwezig:

Nicol, Mariëlle, Kim, Joyce, Cindy, Christel, Nicole, Mandy, Hanneke, Gunilde, Sanne, Julia, Marianne,
Inge, Tessa, Ingrid, Els

Afwezig:

Sigrid

1. Opening en het voorstellen van het huidige bestuur:
Opening en het voorstellen van het huidige bestuur door onze voorzitter en voorstelrondje van nieuwe leden:
Kim Meulendijks, Sanne Heesterbeek , Julia Geurtsen en nieuw teamlid Els de With.
Juf Els gaat de plaats van juf Tessa innemen in de oudervereniging. Juf Els van harte welkom en we kijken uit
naar een fijne samenwerking. Juf Tessa hartelijk dank voor je inzet en fijne samenwerking de afgelopen jaren.
Het is fijn nieuwe ouders te mogen verwelkomen in onze vereniging. Dit komt de continuïteit van de
oudervereniging ten goede.
Nicol neemt als huidige voorzitter deze jaarvergadering nog voor haar rekening. Vanaf de volgende vergadering
gaat Kim, als nieuwe voorzitter, de vergaderingen leiden en zal Nicol dit jaar nog meedraaien als lid. Nicol heeft
dan ook nog het voorwoord bij het jaarverslag geschreven.
2. A. Toelichting op en goedkeuring van het jaarverslag over het schooljaar 2014/2015
We hebben gezamenlijk de jaarrekening doorgenomen. Iedereen gaat akkoord met de jaarrekening.
B. Bespreken van de begroting en ouderbijdrage voor het jaar 2015/2016
We hebben als bestuur besloten (met goedkeuring van alle leden) om de vrijwillige ouderbijdrage op € 10,= te
laten staan.
3. Kascontrolecommissie
Boris van Gurp en Sanne van Herk hebben de kascontrole uitgevoerd dit jaar. Zij hadden wat opmerkingen op
onze “lief en leed lijst”. Deze hebben wij direct bekeken en na goedkeuring van eenieder van ons zijn deze
aangepast.
Komend jaar zal Sanne van Herk samen met een nader te bepalen persoon de kascontrole uitvoeren.
4. Verkiezing/benoeming nieuwe leden
We hebben 3 aftredende leden: Marianne Thijssen, Inge Vissere en Sigrid van Leeuwen. Hun kinderen zijn van
school en hierdoor stoppen zij als ouderverenigingslid.
Iedereen is akkoord gegaan met het toetreden van de vier nieuwe leden.
5. Handtekening 3 uittredende leden KvK.
De handtekeningen van de voorzitter en de 2 nieuwe leden zijn al in ons bezit en de stukken zijn reeds naar de
KvK verzonden. Handtekening van uittredende leden vandaag ontvangen waarna ook deze stukken naar de KvK
verzonden kunnen worden.
6. Rondvraag
Geen vragen.
Wel willen we Marianne, Inge, en Sigrid hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet in de Oudervereniging.

