
 

 

 
NOTULEN  14e ALGEMENE LEDENVERGADERING O.V. D.D. 13-09-2018 

Notulist: Anita Balkhuijzen 

 
 

Agendapunt Toelichting 

1. Opening Meike opent deze algemene ledenvergadering (hierna ALV) en heet iedereen welkom 

2.Notulen ALV d.d. 

18-09-2017 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. Deze worden hierbij definitief 

vastgesteld. 

3. Inkomsten  

2017-2018 

Het streven is dat meer dan 85% van de gezinnen de ouderbijdrage zou betalen. Dat is 

gelukt; het resultaat is 86,18% 

4.Financieel verslag 

2017-2018 
Lottie licht het financieel verslag toe. De begroting Koningsdag/Leerkrachtendag is nog 

niet geheel afgerond. Zij is er voor nu vanuit gegaan dat het volledig bedrag á € 
500,00 zal worden uitbetaald.  
 
Verder is er na alle activiteiten een bedrag van € 868,21 over. Voorstel is om € 500,00 
te reserveren als bijdrage voor opknappen van het schoolplein. En wordt er 

bijgedragen aan een cadeautje  voor de leerlingen vanwege het 30-jarig bestaan van 

Ziezo.  
Iedereen is akkoord met deze voorstellen. 
Vraag Mirjam: kan/mag het geld worden besteedt aan zonwering voor de lokalen. Dion 
legt uit dat dit uitgaven zijn die onder het onderhoud van school vallen. Zonweringen 
staan op de planning om aan te brengen. Door leveringsproblemen loopt dit vertraging 
op.  

5.Kascontrole  

2017-2018 
De kascontrole is uitgevoerd door Jef Schoonen (2e jaar) en Marleen Koning (1e jaar). 
Geen bijzonderheden gevonden. Alles was overzichtelijk en duidelijk.  

6.Benoeming 

kascommissie  
2018-2019 

Marleen Koning en Mirjam Adams gaan volgend jaar de kascontrole doen. 

7.Verlenen decharge 

bestuur 2017-2018 
Decharge wordt door alle aanwezigen verleend.  

8.Samentelling 
dagelijks bestuur 
2018-2019 

Per 13 September 2018 wordt Hanneke Koenen als nieuwe secretaris voorgesteld.  
Verder blijft het dagelijkse bestuur als volgt; 
Voorzitter; Meike van Wezel 

Vice-voorzitter; Anita Balkhuijzen 
Penningmeester; Lottie Tebbens 
Alle aanwezigen stemmen in. 
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9.Begroting 
schooljaar 2018-
2019 

Lottie bespreekt de begroting. Naar aanleiding van de evaluaties zijn de bedragen voor 
2018-2019 aangepast.  
Grootste veranderingen zijn het budget voor de sportdag groep 3-8 en de bibliotheek.  
Budget sportdag 3-8 is verhoogd, omdat het nu een volledige dag is ten opzichte van 

een halve dag vorig jaar.  
Het budget Bibliotheek is naar beneden gesteld, omdat het aanschaffen van boeken 
niet jaarlijks dezelfde hoeveelheid behoeft. 
 
De bedragen voor de schoolreisjes, het kamp en de werkweek worden besproken.  
Er zijn geen op-of aanmerkingen.  

10.Instemming 

ouderbijdrage  
2018-2019 

Instemming ouderbijdrage schooljaar 2018-2019; 

- algemene bijdrage; € 32,00 
- schoolreis kleuterbouw; € 20,00 
- schoolreis onderbouw; € 25,00 
- kamp middenbouw; € 40,00 
- werkweek bovenbouw; € 100,00 
Alle aanwezigen stemmen in. 

11.Bezetting 
klassenouders 2018-
2019 

Ter kennisgeving laat Meike de indeling van de klassenouders voor aankomend 
schooljaar zien. 

12.Rondvraag Er zijn geen vragen. 

13.Sluiting Meike sluit deze ALV af. Ze bedankt allen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen 
voor de 14e ALV in September 2019 uit.  

 
 

 


