
Notulen Algemene Leden Vergadering.  

Datum: Dinsdag 24 september 2019. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Aanwezig: Dagelijks bestuur, OV leden en een aantal overige leden.  
 
De Voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. 
 

• Het dagelijks bestuur en de OV leden worden voorgesteld. 
 

• Er werden 3 nieuwe kandidaten voor de OV voorgesteld; Merel Scholten, Nikki de 
Klark en Marloes van Oeveren. Aansluitend werd er gevraagd of er bezwaar was 
onder de aanwezigen om eerder genoemde kandidaten aan te stellen voor de OV. 
Alle aanwezigen stemde voor het aanstellen van de nieuwe leden.  

 

• De voorzitter en secretaris vertelden wat de OV doet.  
 

• Ondersteuning activiteiten 

• Koppeling leerkrachten/commissies 

• Samen 

 
De OV ondersteunt de leerkrachten in het organiseren van activiteiten d.m.v. 
commissies. U kunt hierbij denken aan Sint, Kerst, Pasen, etc. 
Samen met de leerkracht wordt er een draaiboek gemaakt hiervoor. De commissies 
helpen bij het bedenken en uitvoeren van deze feesten/activiteiten.  

 

• De secretaris presenteert de eindbalans.  
 

 
 

• De secretaris presenteert de begroting van het nieuwe schooljaar 2019 – 2020.  
 
 



 
• Naar aanleiding van de begroting en de stijgende kosten wordt er toestemming 

gevraagd aan de aanwezige leden voor een verhoging van de ouderbijdrage 
schooljaar 2020 – 2021 van 2,50 euro. Het bedrag gaat dan van 25 euro naar 27,50 
euro.  
 
Voorstel van een aanwezig overig lid was om bijvoorbeeld geld te blijven vragen voor 
het zomerfeest, zodat de ouderbijdrage niet omhoog hoeft. Zodat hopelijk het 
merendeel de ouderbijdrage kan/wil blijven betalen.  
 
We hebben met de aanwezige leden voor het volgende gestemd: het bedrag van de 
ouderbijdrage blijft het zelfde of wordt zo min mogelijk verhoogd, mits de nieuwe 
begroting dit toelaat. Maximale verhoging zal zijn 2,50 euro.  

 

• Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Een aanwezige gaf aan dat ze de ov niet genoeg kenbaar vind, dat ze graag meer 
communicatie zou terug zien van waar we mee bezig zijn. Dit zullen wij als ov zeker 
meenemen.  

 

• De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.  


