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1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Twee ouders hebben zich 
aangemeld om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering (Tineke en Miranda). Zij worden welkom 
geheten. 
 
2. Notulen jaarvergadering 2017 
De voorzitter neemt de notulen kort door. Na discussie bij punt 8 wordt besloten dat in de notulen de 
zin ‘… bosdag, wat goedkoper is.’ aangepast moet worden naar ‘… bosdag, wat goedkoper is dan 
schoolreisje.’. De secretaris zal dit doen en daarna worden de notulen akkoord bevonden en zijn 
hiermee vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris voor het opstellen ervan. 
 
3. Jaarverslag 2017-2018 
Het jaarverslag van de oudervereniging (OV) is op de nieuwe Schoolhuys website geplaatst en een link 
ernaar toe stond in de laatste Info nieuwsbrief. Verzoek van de voorzitter om foto’s van OV 
activiteiten aan te leveren aan de secretaris om deze in het jaarverslag te gebruiken. Nu staan er 
alleen foto’s van school in. Verder zijn er geen opmerkingen op het jaarverslag. De voorzitter bedankt 
de commissieverantwoordelijken voor het aanleveren van de stukjes voor het jaarverslag en de 
secretaris voor het samenstellen. 
 
4. Financieel jaarverslag 2017-2018 
De penningmeester geeft uitleg aan de hand van de financiële stukken. 
 
Realisatie, inkomsten: 96% van de ouderbijdrage is ontvangen. De renteopbrengsten vallen tegen. Er 
zijn geen tshirts ingekocht het afgelopen jaar maar wel meer verkocht dan begroot. De opbrengsten 
van de speciale actie en oud papier actie zijn voor de wensenlijsten voor het komende schooljaar 
beschikbaar. 
 
Realisatie, uitgaven: De meeste commissies zijn onder budget gebleven, de budgetten voor komend 
jaar zijn hierop aangepast. Enkele commissies hebben teveel uitgegeven maar dit was vooraf al 
bekend. In totaal is er door de commissies iets minder uitgegeven dan er binnen gekomen is. De 
wensenlijst van de OV is onbenut gebleven. Dit van de school is ruim overschreden. Dit is bewust 
gebeurd om in te teren op de reserves. Hiervoor zijn doelen gekozen waar alle kinderen meerdere 
jaren plezier van hebben zoals de nieuwe licht en geluidsinstallatie en het opknappen van het 
schoolplein. 
 
Balans: aan de linkerkant staan de bedragen op de rekeningen van de OV. Voor de bijdrage aan het 
schoolplein is nog geen rekening ontvangen. In de rechterkolom is de algemene reserve van 3000 euro 
te zien, en de reservering voor het schoolplein. De bosdag reservering valt komend jaar weg, omdat de 
kosten van bosdag inmiddels bekend zijn. De extra reservering hiervoor bleek niet nodig. Komend jaar 
is een schoolreisje en daar kan het bedrag voor benut worden. Er wordt weer 500 euro gespaard voor 
het 5 jaarlijkse lustrumfeest. Het vervangen van de carnavalskleding was niet nodig dus die reservering 
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vervalt. De sinterklaas reservering blijft staan. De vrije reserve bevat nog ruim 4000 euro. Het 
onderste deel van de pagina toont, ter referentie, de balans van september 2017. 
 
5. Bevinding kascontrolecommissie 2017-2018 
De kascommissie is akkoord. Complimenten voor de penningmeester, ze heeft veel verstand van 
zaken en alles is goed gebundeld. Dat maakt het nakijken makkelijk. 
 
Hiermee worden de realisatie en balans vastgesteld. De voorzitter bedankt de penningmeester voor 
de uitleg. 
 
6. Benoeming kascontrolecommissie 2018-2019 
Marco neemt afscheid, Bas blijft nog voor zijn tweede jaar. Er is een nieuwe kascomissie lid gevonden, 
namelijk Anna van der Schors. Er zijn geen bezwaren tegen haar benoeming. Hiermee is de 
kascommissie voor komend jaar weer compleet.  Hiermee is tevens het schooljaar 2017-2018 voor de 
OV afgesloten. 
 
7. Samenstelling ouderraad 2018-2019 
Het dagelijks bestuur neemt namens alle OV leden afscheid van Jean-Pierre. De voorzitter bedankt 
hem voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. Van 3 andere leden is vorig schooljaar al afscheid genomen. 
Er zijn 4 nieuwe kandidaat OV leden gevonden: Wendy, Sharon, Leandra en Stefan. De vergadering 
heeft geen bezwaar met deze nieuwe leden. Hiermee zijn de 4 nieuwe leden officieel aangenomen. De 
voorzitter heet de nieuwe leden welkom en wenst ze succes en plezier. 
 
Naast deze wisselingen zullen de volgende ouders in de ouderraad blijven dit schooljaar: Arjan 
(voorzitter), Jolanda (penningmeester), Roel (secretaris), Anneloes, Rachel, Martine, Gineke, Marieke 
en Walter. 
 
8. Ouderbijdrage 2018-2019 
In de OV vergadering in september is de concept begroting van de penningmeester en de hoogte van 
de ouderbijdrage besproken. Beide zijn ter instemming aan de MR voorgelegd. De MR heeft 
ingestemd. 
 
De penningmeester stelt voor de ouderbijdrage voor dit schooljaar gelijk te houden. Deze blijft 
dan 50 euro per kind bij een volledig schooljaar. Voor kinderen die starten voor Pasen blijft het 
38 euro en voor kinderen die starten voor schoolreisje blijft het 26 euro.  
 
Er wordt gevraagd waarom de ouderbijdrage niet lager wordt, aangezien schoolreisje is afgeschaft en 
kamp voor de groepen 3 t/m 7 vervangen is door bosdag wat goedkoper is volgens de notulen van de 
vorige jaarvergadering? De penningmeester geeft aan dat schoolreisje onveranderd eens per twee 
jaar zal plaatsvinden. Schoolreisje is dus niet afgeschaft en zal komend jaar weer plaatsvinden. De 
keuze om kamp gr 3 t/m 7 af te schaffen komt uit de werkdrukdiscussie die in het Schoolhuys team is 
gevoerd. Financiële overwegingen speelden hierbij geen rol. De bosdag is in de plaats gekomen van 
kamp gr 3 t/m 7 en zal ook om het jaar georganiseerd woden. De notulen van vorig jaar gaven een 
verkeerd beeld bosdag is niet goedkoper dan schoolreisje. Tijdens punt 2 van deze vergadering zijn de 
notulen daarop gewijzigd vastgesteld, dank voor de opmerkzaamheid. 
De grootste kostenpost voor bosdag is, net zoals dat bij kamp was, de kosten van het busvervoer. Deze 
liggen bij bosdag zelfs nog hoger omdat de bussen minder optimaal benut kunnen worden (ze gaan 
leeg terug, terwijl bij kamp de vorige groep met de bus mee terug kon).  
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Dus kortom, schoolreisje is niet vervallen en bosdag is niet/nauwelijks goedkoper dan kamp. Tevens 
licht de penningmeester toe dat er gekozen is om de ouderbijdrage zo mogelijk constant te houden en 
niet ieder jaar met 1 of 2 euro te laten wisselen, wat meer onrust zou geven.  
 
Er wordt geopperd of het handiger zou zijn om de bijdrage voor kamp/schoolreisje/bosdag apart te 
innen buiten de ouderbijdrage om? Hier gaat het bestuur niet in mee, omdat activiteiten voor alle 
kinderen moeten zijn, en dat moet ook zo blijven. Tevens is dit administratief erg bewerkelijk. 
 
Het vrijwillige aspect van de ouderbijdrage is niet altijd even helder en er zijn ervaringen dat de toon 
bij betalingsherinneringen dwingend is. Het bestuur geeft aan dat een aantal jaren geleden de brieven 
aangepast zijn om het vrijwillige aspect te benadrukken. In een dwingende toon van de brieven 
herkent het bestuur zich niet. Navraag zal worden gedaan naar de communicatie vanuit school. 
 
Gevraagd wordt of de school of de oudervereniging bijgedragen hebben aan de kosten van de 
peutergroep van Kind & Co die sinds dit jaar in het schoolgebouw zit? Het team geeft aan dat dit zeker 
niet het geval is, de peutergroep betaalt huur waardoor deze zelfs geld opbrengt voor de school. 
 
Er wordt aangegeven dat het niet altijd helder is waar de ouderbijdrage aan besteed wordt. De 
suggestie wordt gegeven om meer openheid over de besteding van de ouderbijdrage te geven in  
eenvoudige taal. Dit wordt door het bestuur onderschreven en meegenomen. Communicatie vanuit 
de OV blijft belangrijk, maar ook ouders kunnen hun rol pakken door bij vragen het team of de 
ouderraad aan te spreken. Het is tevens goed om te realiseren dat alle activiteiten duur zijn en er door 
de ouderraad zeer sterk gestuurd wordt om de kosten laag te houden. Verder is afgelopen jaar de 
reserve ingekrompen en heeft het bestuur zichzelf tot doel gesteld deze niet meer te veel te laten 
oplopen. De besteding van de wensenlijsten wordt intensief met het team besproken.  
 
Na beantwoording van de vragen is de vergadering akkoord met het voorstel voor de nieuwe 
ouderbijdrage. Hierbij is deze vastgesteld. 
 
9. Begroting 2018-2019 
De penningmeester geeft uitleg aan de hand van de financiële stukken.  
Inkomsten: de ouderbijdrage is een rekensom en komt op iets minder dan 10.000 euro. De begrote 
rente en t-shirtverkoop opbrengsten zijn opgenomen. De speciale acties zijn op nacalculatie basis voor 
de wensenlijsten van komend schooljaar. 
Uitgaven: de budgetten van de commissies zijn naar beneden bijgesteld, ivm het dalende aantal 
leerlingen. Er wordt een kleine toelichting gegeven over de kosten van de 4 duurste commissies. De 
uitgaven voor de wensenlijsten zijn conform opbrengsten van de speciale acties van vorig schooljaar. 
 
Wat is er nodig om volgend schooljaar weer een bloembollenactie te doen? Hiervoor moet je je in 
augustus aanmelden bij Baltus. Je kan zelf kiezen hoeveel werk je als OV zelf wil doen, hoe meer, hoe 
hoger de netto opbrengst zal zijn. Dus voor het einde van het schooljaar dient dit besloten te worden. 
 
Er zijn verder geen vragen. De begroting is hiermee vastgesteld. De voorzitter bedankt de 
penningmeester voor de uitleg. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen bij de rondvraag. Het bestuur zal werken aan communicatie over besteding van de 
ouderbijdrage. Tineke en Miranda zijn graag bereidt eventuele concepten te reviewen. De voorzitter 
sluit de vergadering. Allen bedankt voor de aanwezigheid. 


