Jaarvergadering oudervereniging
Dinsdag 4 oktober 2016 aanvang 19.30 uur-20:30 uur
SkoZok lokaal

Aanwezig:

Kim, Mariëlle, Joyce, Cindy, Christel, Nicol Brom, Nicole Kivits, Hanneke, Gunilde, Sanne, Caroline,
Mariëlle v. Vinken, Tessa, Els, Nicole v. Eert

Afwezig:

Mandy, Ingrid

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:
Mariëlle van Vinken en Caroline van Mierlo.
Juf Tessa gaat tijdelijk de plaats van juf Ingrid innemen in de oudervereniging i.v.m. afwezigheid van juf
Ingrid. Juf Tessa wederom van harte welkom en we kijken uit naar een fijne samenwerking
Het is fijn nieuwe ouders te mogen verwelkomen in onze vereniging. Dit komt de continuïteit van de
oudervereniging ten goede.
Kim blikt terug op een fijn schooljaar.
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
Sanne van Herk en Robin Heesterbeek hebben de kascontrole uitgevoerd dit jaar. Er waren geen op of
aanmerkingen.
Komend jaar zal Robin Heesterbeek samen met Nicol Brom de kascontrole uitvoeren.
4. Verkiezing/benoeming nieuwe leden
We hebben 2 aftredende leden: Nicol Brom en Nicole Kivits. Hun kinderen zijn van school en hierdoor
stoppen zij als ouderverenigingslid.
Iedereen is akkoord gegaan met het toetreden van één nieuw lid en één lid dat mee gaat draaien maar
5. Handtekening 2 uittredende leden KvK.
De handtekeningen van twee uittredende leden en het toetredende lid zijn gezet en de stukken gaan 5
oktober 2016 naar de KvK.

6. Rondvraag
Geen vragen.
Nicol Brom bedankt alle leden voor de fijne samenwerking. Ze heeft veel plezier beleefd aan het
deelnemen aan de oudervereniging. Er waren pittige jaren bij, maar we hebben samen veel bereikt.
Nicole v. Eert is vandaag voor het eerst bij onze jaarvergadering als nieuwe directrice van onze school.
Ze geeft aan, dat ze nu al een goed gevoel heeft bij de oudervereniging.
Els en Tessa bedanken namens school Nicol Brom en Nicole Kivits voor de mooie samenwerking en het
vele dat we samen hebben bereikt. Ze wensen hen veel succes in de toekomst en hopen elkaar nog
eens te zien. De dames ontvangen een mooi cadeautje.
Nicole Kivits bedankt iedereen ook voor de samenwerking maar ze wil zeker ook nog even aanhalen
dat ze het zo fijn heeft gevonden dat er zo veel steun voor haar en de kinderen was tijdens de ziekte en
vervolgens na het overlijden van haar man.
Kim bedankt Nicol en Nicole ook nog eens namens de OV en ze vindt het fijn dat ze in een gespreid
bedje terecht is gekomen. Namens de oudervereniging biedt ook zij een cadeautje aan.

Einde vergadering

