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Aanwezig: Arjan van Hoorn (voorzitter), Roel Pinxten (secretaris, notulist), Martine Nicolaij, Jolanda 
van Werkhooven, Stefan Jansen, Anneloes Martens, Gineke Wassink (penningmeester) 
 
Afwezig: Martine van Rutte, Marieke Groenwold, Rachel Koekoek, Leandra Hubers, Walter van der 
Heijdt, Sharon Wolf, Wendy Stelte, Michelle Nguyen 
 

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Buiten de leden van de ouderraad 
hebben zich geen andere ouders aangemeld om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. 
 
2. Notulen jaarvergadering 2018 
Geen opmerkingen. De notulen zijn akkoord bevonden en zijn hierbij vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag 2018-2019 
Het jaarverslag van de oudervereniging (OV) is verspreid via de Info. Er zijn 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, met complimenten voor de vele 
leuke foto’s. Ziet er leuk en fris uit. 
 
4. Financieel jaarverslag 2018-2019 
Deze is besproken in de OV vergadering van 10 september jongstleden. Er zijn geen wijzigingen ten 
opzichte van de vorige keer.  
 
5. Bevinding kascontrolecommissie 2018-2019 
De kascommissie is akkoord. Hiermee worden de realisatie en balans vastgesteld. De voorzitter 
bedankt de penningmeester voor het werk van het afgelopen jaar. 
 
6. Benoeming kascontrolecommissie 2019-2020 
Bas neemt afscheid, Anna blijft nog voor haar tweede jaar. Er is een nieuwe kascomissie lid gevonden, 
namelijk Jolanda van Werkhooven. Er zijn geen bezwaren tegen haar benoeming. Hiermee is de 
kascommissie voor komend jaar weer compleet.  Hiermee is tevens het schooljaar 2018-2019 voor de 
OV afgesloten. 
 
7. Samenstelling ouderraad 2019-2020 
Het dagelijks bestuur neemt namens alle OV leden afscheid van Jolanda en Rachel. De voorzitter 
bedankt hen voor hun bijdrages de afgelopen jaren. Er zijn 2 nieuwe kandidaat OV leden gevonden: 
Michelle en Martine N. De vergadering heeft geen bezwaar met deze nieuwe leden. Hiermee zijn de 2 
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), Gineke (penningmeester), Roel (secretaris), Anneloes, Martine, Marieke, Walter, Stefan, 
Sharon, Wendy en Leandra. 
 
8. Ouderbijdrage 2019-2020 
In de OV vergadering van 10 september jongstleden 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. 
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De penningmeester stelt voor de ouderbijdrage voor dit schooljaar te verhogen. Deze wordt 
dan 52 euro per kind bij een volledig schooljaar. Voor kinderen die starten na Sinterklaas wordt het 
40 euro en voor kinderen die starten na pasen voor kleuterdag wordt het 27 euro.  
 
Een verhoging is nodig omdat de ouderraad hetzelfde niveau van activiteiten wil organiseren, terwijl 
er minder leerlingen zijn dan in het verleden. Daardoor worden vaste kosten zoals locatiehuur, 
gedeeld over minder kinderen. Ook hebben we te maken met stijgende prijzen. Tevens is dit de eerste 
verhoging van de ouderbijdrage in zes jaar tijd. 
 
De vergadering is akkoord met het voorstel voor de nieuwe ouderbijdrage. Hierbij is deze vastgesteld. 
 
9. Begroting 2019-2020 
Deze is besproken in de OV vergadering van 10 september jongstleden. Er zijn geen wijzigingen ten 
opzichte van de vorige keer. De begroting is hiermee vastgesteld en elke commissie weet welk budget 
beschikbaar is voor het organiseren van de activiteit. 
 
10. Rondvraag en sluiting 

Wie Wat Antwoord 

Arjan De concept brief voor ouders over 
ouderbijdrage is bijgewerkt. Graag 
feedback. 

Misschien te veel detail in bedragen, echter vorige 
keer feedback van ouders gehad dat we meer 
moeten communiceren waar we geld aan uitgaven. 
Paar kleine tekstuele aanpassingen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering. Allen bedankt voor de aanwezigheid. 
 


