
Notulen Algemene leden vergadering OV De Kameleon. 

Datum:  1 november 2018 

Aanwezig: Voorzitter, Notaris, Penningmeesters, OV leden en 4 overige leden.  

 

1. Welkom. 

De voorzitters heten de aanwezigen welkom. 

 

2. Naamswijziging OV. 

OV de Gaandeweg en OR de Meerbrug zijn samengevoegd tot OV De Kameleon.  

 

Hiervoor vindt een stemronde plaats. Alle aanwezigen stemmen voor.  

 

3. OV De Kameleon. 

OV De Kameleon bestaat uit: 2 Voorzitters: Anneke Pijnakker en Debbie Liu – Zomer. 

              Notaris: Anneke Pijnakker. 

              Penningmeesters: Debbie Suratman en Kirsten Steijn.  

              OV leden die deelnemen aan de commissies: Diana Bakker 

                Charlotte Weijers 

                Annabel Bontes 

                Kim Maes 

                Jacobien Maas 

4. Functieomschrijving OV. 

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. We doen alles samen. School is 

voor het onderwijs en de OV is voor de leuke dingen 

 

5. Toestemming. 

Om OV de Kameleon tot stand te kunnen brengen hebben we toestemming nodig van de 

aanwezige overige leden. Toestemming voor het wijzigen van de statuten. De statuten van OV 

De Gaandeweg zullen aangepast worden aan OV De Kameleon. De bankrekening van OR De 

Meerbrug zal opgeheven worden en het geld word overgemaakt op de bankrekening van OR 

De Gaandeweg. Vervolgens zal de naam van de bankrekening gewijzigd worden in De 

Kameleon. 

 

We houden een stemronde onder de aanwezige leden. Allen stemmen voor.  

 

 

 



6. Jaarafrekening schooljaar 2017 / 2018. 

 

 

 

Ouderraad Gaandeweg     

Jaarafrekening 2017-2018     

     

Geschatte inkomsten uit Ouderbijdragen  €           4.124,50     

Werkelijke inkomsten uit Ouderbijdragen  €           3.740,00     

Niet ontvangen Ouderbijdragen  €             -384,50     

     

  Begroting  Uitgaven  
Verschil t.o.v. 
begroting  

Sinterklaas   €               747,00   €              677,96   €                    -69,04  

Kerst   €               300,00   €                14,90   €                  -285,10  

Pasen   €               250,00   €              203,49   €                    -46,51  

Excursie groep 1 t/m 8   €               954,00   €              954,00   €                            -    

Afscheid/Musical groep 8 (19*€ 9,00)   €               171,00   €                       -     €                  -171,00  

Disco   €               350,00   €              304,98   €                    -45,02  

Juf- en meesterdag   €               500,00   €              765,18   €                   265,18  

PR school   €               640,00   €              590,96   €                    -49,04  

Bankkosten/ rente   €               170,00   €              220,97   €                     50,97  

Diversen   €                 42,50   €                15,54   €                    -26,96  

Aangevuld vanuit spaarrekening   €                        -     €                 -7,98   €                      -7,98  

     

TOTAAL   €           4.124,50   €          3.740,00   €                  -384,50  



 

 

7. Begroting 2018 / 2019. 

 

 

8. Excursie gelden. 

In de begroting van dit jaar zijn er geen excursie gelden begroot. Daarom willen we voor dit 

jaar een tussenoplossing voorstellen. Mocht er een te kort zijn aan het einde van het jaar 



betreft de excursies dan betalen we dit van de spaarrekening. Hier staat voldoende geld op 

voor een gezonde OV.  

 

We houden een stemronde met de aanwezige overige leden. Allen stemmen voor.  

 

9. Afsluiting Algemene Leden Vergadering. 

We bedanken alle aanwezigen voor hun komst.  


