
 

 
Notulen Jaar vergadering Oudervereniging 6 november 2018 
 
Aanwezig: Rico (voorzitter), Tamara (secretaris), Margarita (penningmeester), Bert, Puck, Annemiek 
en Anita 
Afwezig: Patricia 
Aanwezige leden: 1 

1. Opening  

Rico opent de vergadering om 19.30 uur 

2. Samenstelling 

Patricia heeft opgezegd omdat ze geen tijd meer heeft ivm haar werk. Linda van Aken wil instappen. 
We zijn nu nog op zoek naar nieuwe ouders. Eventueel kijken naar ouders van de peuterspeelzaal. 
Dat is vrij lastig omdat de ouders van groep 1 t/m 8 geld betalen voor de activiteiten en de ouders 
van de peuterspeelzaal/opvang geld betalen voor de opvang, en niet voor de activiteiten. De statuten 
zouden ook aangepast moeten worden als dit gerealiseerd kan/gaan worden. Rico heeft ook 
aangegeven te gaan stoppen met de OV.  

3. Kort jaarverslag 
● Sinds vorig jaar is er een nieuwe schoolfotograaf. De meningen verschillen maar over het 

algemeen positief en ze staan alweer geboekt voor volgend jaar. Veel scholen stoppen met 
de schoolfoto’s ivm de nieuwe AVG wet.  

● Vorig jaar is het Vaartfeest gekoppeld geweest aan de opening van de school. Mensen 
vonden dat er te weinig spelletjes voor de kinderen waren. 

● Er is als afsluiting van het schooljaar een vossenjacht geweest. Dit vonden de kinderen erg 
leuk.  

4. financieel jaaroverzicht 

Er is minder uitgeven dan dat er begroot was vorig jaar. 

i.v.m. het aanschaffen van nieuwe sportkleding zijn de uitgaven wel negatief. 

Voor vragen over de details uit financieel jaaroverzicht kan er contact opnemen met de 
penningmeester.  



5. Decharge van de Penningmeesteres 

Alles is goed gegaan dit jaar.  

6. Aanstellen kas commissie 

Sharon de Rooij en haar man hebben dit jaar de kascommissie gedaan. Volgend jaar zal Sharon dit 
samen gaan doen met Esmeralda van Steenwijk. 

7. Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor groep 1 t/m 7 is 40 euro. Voor groep 8 is deze 100 euro. Zolang het start 
kapitaal boven de 6000 euro is, blijft de ouderbijdrage zo.  

8. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen.  

9. Afsluiting 

Rico sluit de vergadering om 20:04 uur. 
  


