
Notulen Algemene ledenvergadering 

Oudervereniging maandag 15 oktober 2018 
 

Aanwezig:  

Namens de OV:  

Renée Hogervorst (vz), Linda Beuling (secretaris), Joke van Abswoude (penning-

meester), Maud Rewijk, Debby van der Bent en Heidi van Werkhoven. 

Namens de school: Monique van Steijn (directrice) 

Ouders: Tessa Cooke-Blaauw, Marije Lim en Sophie Plomp-van Egmond. 

Afwezig: 

Namens de OV:  

Sep van den Berg, Carlijn de Beunje , Janneke Moors, Isabelle de Jong en Mirjam 

Hoogeveen. 

Namens de school: Riana Krijger 

 

Notulist: Linda Beuling 

 

1. Opening 

Renée opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. 

Op de uitnodiging van de OV zijn 73 reacties binnengekomen waarvan 5 

aanmeldingen van de totaal 239 ouders/verzorgers. Deze 5 waren Monique, 

Riana en Tessa en Sophie. Conclusie: wederom weinig belangstelling. 

 

2. Mededelingen geen 

 

3. Notulen vorige ledenvergadering 

Hier is geen bruikbare notulen van omdat deze vergadering in 2015 door te 

weinig animo niet door is gegaan. 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Deze is met elkaar besproken en vragen hierover zijn beantwoord. Geen 

relevante vragen om te notuleren. 

 



5. Jaarverslag financieel 

Joke doet verslag van de financiële situatie. Recentelijk heeft er een kascontrole 

plaats gevonden. Er zit ruim voldoende in kas. Naast de algemene reserve is er 

geld gereserveerd voor het nieuwe schoolplein en t-shirts voor de nieuwe school 

met nieuwe naam en logo. 

 

6. Ouderbijdrage 2018-2019 

De ouderbijdrage voor groep 2 t/m 8 bedraagt euro 42,50. Dit bedrag is te 

splitsen in euro 27,50 schoolbijdrage (reis/activiteit/kamp groep 8) en euro 15 

ouderbijdrage. 

 

7. Begroting 

 

8. Bestuursleden 

Bestuursleden van de Oudervereniging worden in principe voor een termijn van 

3 jaar gekozen door de ledenvergadering.  

 

Er is een vacature secretaris per september 2019. Er hebben zich hier nog geen 

kandidaten voor aangemeld. 

 

Voor de vacature penningmeester heeft een kandidaat zich aangemeld. 

Debby van der Bent heeft zich per september 2019 beschikbaar gesteld en is 

unaniem gekozen in deze vergadering. Zij zal dit schooljaar meelopen met Joke. 

 

Voor de vacature bestuursleden zijn er dit schooljaar een paar nieuwe leden bij 

gekomen of die gaan (mee)kijken of ze lid willen worden. Dit betreft Debbie van 

der Bent, Maud Rewijk, Tessa Cooke-Blaauw, Marije Lim en Sophie Plomp-van 

Egmond. Wij zijn heel blij met hun deelname aan de Oudervereniging! 

 

9. Activiteiten 2018-2019 

Deze zijn met elkaar besproken. 

 

10. Rondvraag 

Geen vragen of deze zijn tussendoor al gesteld en besproken. 

 

11. Sluiting 

 

 


