
 

NOTULEN  12e ALGEMENE LEDENVERGADERING O.V. D.D. 26-09-2016  
 

 
Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

1. Opening Marleen opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

 

2. Notulen 

vorige ALV  

Van het overgebleven geld is geen Sinterklaaspak meer 

gekocht. Dit was toch niet nodig. 

Notariskosten voor het aanpassen van de statuten liggen 
tussen de €300 en €400. De statuten worden bekeken en 

hierna wordt besloten of deze worden aangepast. Het 
huishoudelijk reglement kan worden aangepast. 

 

 

 

3. Inkomsten 

 

Het afgelopen schooljaar is 83,21% van de gefactureerde 

ouderbijdrage betaald. We hebben net het doel van 85% niet 
gehaald. Een groot aantal ouders met kinderen in de 

bovenbouw heeft niet betaald. Hierin zitten ook de kosten van 
de werkweek, dus hierdoor kom je veel tekort. Toch is het 

aantal betalende ouders de laatste jaren gestegen. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met een duidelijke factuur, waarop 
duidelijk vermeld staat waarvoor men betaald. Wel is er voor 

de aanvang van het kamp en de werkweek een herinnering 
gestuurd aan ouders die nog niet betaald hadden. 

Er wordt gevraagd of ouders die niet betalen, worden 

nagebeld. Aangegeven wordt dat dit via Dion loopt via 
persoonlijk contact met de ouders. 

Zolang het percentage rond 85% blijft, komen we ieder jaar 
uit met het budget.  

 

 

 
 

 

4. Financieel 

verslag 2015/ 
2016 

 

Het financieel verslag 2015/ 2016 is besproken en er is nu 

nog een bedrag over van €562. Iedereen gaat ermee akkoord 
dat dit wordt besteed aan een traktatie voor de kinderen. Wat 

overblijft, gaat naar de spaarrekening. 

 

 

5. Kascontrole 
2015/ 2016 

De kascontrole is uitgevoerd door Paul Olthof en Lottie 
Tebbens. Alles was in orde.  

 
 

 

6. Benoeming 

kascommissie 
2016/ 2017 

 

Jef Schoonen en Mirjam Adams melden zich aan voor de 

volgende kascontrole. 
 

 

 
 

  

Aanwezig: MR: Jan Provily, Peggy Brocatus 
Directie:  Dion v. Zitteren 

Leerkrachten/ouders:  Anja Verbogt,  Jef Schoonen, Paul Olthof, Mirjam Adams, Peter 
Blijerveld  

Dagelijks bestuur OV: Marleen Koning, Nicole Kerstens, Cristl Maas, Claudia Ars 

 

Notulist: Claudia Ars 



Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

7. begroting 

schooljaar 

2016-2017 
 

 

Marleen licht de begroting toe voor 2016/ 2017 toe. 

Koningsdag moet nog worden toegevoegd. Hiervoor is een 

bedrag van €500 nodig. 
De ouderbijdrage blijft €33,50.  

De bedragen van schoolreis en kamp blijven ongewijzigd. Het 
bedrag van werkweek is dit schooljaar €100, omdat ze dit 

jaar, zoals tot nu toe iedere 2 jaar, naar de Efteling gaan. 
 

Er is een vraag ingediend of de kinderen niet met een bus 

naar de werkweek kunnen gaan i.p.v. met 30 auto’s. Dit met 
name om het milieu te ontlasten. De ouderbijdrage van de 

werkweek zou dan omhoog gaan met ongeveer €20. 
Verwacht wordt dat voor veel mensen €100 een magische 

grens is, waar we liever niet overheen willen gaan.  

Er wordt gestemd en het merendeel is niet voor verhoging. 
 

Vanuit de commissie is ook al eerder om een verhoging 
gevraagd, waarmee ook niet akkoord is gegaan. Wel is 

afgesproken dat de opbrengst van de kledinginzameling van 
april voor de bovenbouw is. Dit geld kan dan besteed worden 

aan de werkweek. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

actie Anja verbogt 

8. instemming 
ouderbijdrage 

Iedereen gaat akkoord met de voorgestelde ouderbijdrage 
van 33,50. 

 

 

9. bezetting 

klassenouders 
en dagelijks 

bestuur 

  
 

Alle klassen zijn bemand, we zijn blij met de aanmelding van 

8 nieuwe klassenouders.  
Marleen begint aan haar 2e termijn als voorzitter, Claudia aan 

haar 2e termijn als secretaris en Cristl aan haar 1e termijn als 

vice-voorzitter. Iedereen is akkoord.  
Nicole Kerstens is aan haar laatste jaar als penningmeester 

werkzaam. Lottie Tebbens volgt haar volgend schooljaar op 
en zal dit schooljaar worden ingewerkt. 

 

 

 
 

10. 

aanpassing 
Statuten en 

Huishoudelijk 

reglement 

Huishoudelijk reglement en statuten worden bekeken en 

indiennodig aangepast. 
 

actie DB 

11. 
Rondvraag 

Geen vragen  

12. Sluiting Marleen dankt allen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen 
uit voor de 13e algemene ledenvergadering in september 

2017. 

 

 
 

 


