
  

  
Notulen Jaarvergadering Oudervereniging 2018 

  

Datum: 17 oktober 2018 

Aanwezigen: ouders, leerkrachten, directie van de school en leden van het bestuur van de 

Oudervereniging 

  

Opening en mededelingen  

Iedereen wordt van harte welkom geheten door Sjoerd.  

Sjoerd deelt mee dat hij afscheid neemt van de Oudervereniging. Jelle Koning wordt 

voorgedragen als nieuwe voorzitter. Er zijn geen tegenstemmen. Daarmee is Jelle per direct 

formeel benoemd als nieuwe voorzitter.  

  

Wat doet de Oudervereniging  

Jelle geeft een toelichting op de missie van de Oudervereniging en hoe zij haar 

werkzaamheden uit voert.  

  

Wie zitten er in de Oudervereniging  

Aan de hand van het overzicht in de presentatie vertelt Jelle wie er in het bestuur van de 

Oudervereniging zitten. 

   

Afscheid  

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Audrey en Mike en nu ook van formeel van 

Sjoerd. Wij danken hen langs deze weg nogmaals voor hun inzet voor de Oudervereniging.     

 

Onmisbare hulp  

Het bestuur van de Oudervereniging kan het werk en de activiteiten niet uitvoeren zonder 

de hulp van veel welwillende ouders, de Versiercommissie en de steun van sponsoren.  Wij 

danken ook hen voor de inzet en hulp het afgelopen jaar en hopen ook dit jaar op hulp te 

mogen rekenen.  

  

Financiën   

De jaarrekening wordt gepresenteerd, de cijfers zijn te vinden in de presentatie. Sascha geeft 

een korte toelichting.  

 

Onze dank gaat uit naar de kascommissie, dit jaar bestaande uit Olleke van 't Hoff en Anja 

Groot, die ook dit jaar de jaarrekening kritisch heeft bekeken en goedgekeurd.  

  

Planning schooljaar 2018-2019  

Het planningsschema voor de activiteiten van dit schooljaar wordt toegelicht.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Jelle geeft een toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt wederom niet 

verhoogd. Sinds vorig schooljaar is er een nieuwe opzet waarin naast de vrijwillige 

ouderbijdrage ook het schaatsen en de bijdrage voor het kamp door de Oudervereniging 

wordt geïncasseerd. Dit wordt als prettig ervaren en daarom gecontinueerd.  



  

Discussiepunten 

Geen 

 

Besluiten  

Afgelopen schooljaar: 

• Er worden jaarlijks ballen gedoneerd aan school 

• De oudervereniging draagt jaarlijks bij aan thema-bijeenkomsten die de school 

organiseert. Deze bijdrage is de helft van kosten voor de spreker met een maximum 

van € 250,-, aanvullend wordt de voorwaarde gesteld dat de Oudervereniging 

inspraak heeft in de keuze van het thema.   
  

Rondvraag en sluiting  

Theresia richt als slot het woord tot Sjoerd om hem te bedanken voor de fijne samenwerking 

de afgelopen jaren.  

 

Margje Könst meldt zich aan als nieuw bestuurslid voor de oudervereniging.  


