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Verslag:

OV vergadering

Datum:

13 september 2017

Aanwezig:

Eline, Natalie, Joyce, Edwin, Wendy, Marijke en Angela

Afwezig:

Claudia en Arlette

Onderwerp
Opening

Actie
Edwin

Ingekomen stukken/agendapunten
Geen ingekomen stukken of agendapunten.
- Lucasstichting wil meer inzicht in de financiële afhandeling van de OV. Aanpassingen zijn dan
verandering van bankrekening. We kunnen ook gebruik maken van een boekhoudprogramma.
- Leontine Winkelhagen heeft aangegeven dat zij de rol van penningmeester wel over wil nemen.
- Leontine Winkelhagen kan aansluiten bij de kascommissie voor de kascontrole.
a Verslag OV vergadering van 17-5-2017 is goedgekeurd.
b Financiële status
 Financiële verantwoording 2016-2017
 Ouderbijdrage: 5 lln. niet betaald, 5 lln. € 2,50 te weinig betaald en 1 lln. heeft € 15 te weinig
betaald. Er is € 4135,00 over in schooljaar 2016/2017.
 Begroting wordt bekeken. Avondvierdaagse gaat van de begroting af. Sponsorloop toevoegen
op de begroting (€1000,00). Sportdag gaat naar € 500,00. Administratiekosten worden
verhoogd € 500,00
 28 september komt de kascommissie bij elkaar.
 De huidige ouderbijdrage blijft op € 50,00 en € 25,00.
 Jumbobonnen: Joyce heeft wel bonnen ingeleverd, maar het geld is nog niet gestort. Dit wordt
nog uitgezocht. Joyce vraagt na bij de Jumbo waar het geld naar over is gemaakt.
c OV activiteiten
OV activiteiten schema 2017-2018
- De activiteiten zijn verdeeld. En Edwin past het schema.
- Vergaderschema bespreken
- Rollen binnen OV: Joyce wil wel voorzitter worden en gaat dit schooljaar met Edwin meelopen.
Afgerond:
- Fietsexamen
- Waterwilg dag
- Zomermarkt: Opbrengst was weer mooi. Deze is goed besteed aan de buitentuin (waterpomp,
waterton en plaatsen paaltjes).
Gepland
- Welkom nieuwe leerkrachten
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Edwin
Natalie
Angela
Natalie

Joyce

Edwin

Eline

ALV schooljaar 2017 – 2018
- Algemene Leden Vergadering gepland 11-10-2016
- Concept agenda is als bijlage toegevoegd
- Afscheid Wendy is vandaag voor het laatst, bedankt Wendy voor je inzet en we zorgen
nog voor een gepast afscheid.
- Natalie vraagt nieuwe penningmeester Leontine om zich tijdens de ALV te
introduceren. Natalie is in principe ook voor het laatst, maar ondersteunt Leontine
nog als penningmeester.
- Joyce gaat naast Edwin meedraaien als toekomstig voorzitter. Edwin gaat zijn laatste jaar in,
maar blijft indien nodig helpen bij het verkeersexamen.
- Angela blijft als notulist.
- Er wordt een sheet gemaakt voor het werven van nieuwe leden.
- Activiteiten verslag 2016 – 2017
Verslag is gemaild graag even reactie als er zaken moeten worden aangepast.
- Financiële verantwoording 2016 – 2017
- Kascontrole 2016 – 2017
- Begroting 2017 – 2018
- Verhoging contributie: Nee / Ja (argumenten)
Stukken worden voor de vergadering gemaild
NB:
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-

25-09 Agenda + financieel + activiteiten verslag op site.
11-10: 10x Agenda + financieel + activiteiten verslag.
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OV mail box
Geen mail
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Rondvraag/mededelingen
 Geen vragen/mededelingen.
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Sluiting
Edwin bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid

Edwin
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