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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 13 oktober 2016
1.

Opening
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door de voorzitter, Katelijne Post. Er zijn inclusief de OR
leden en de directie 8 aanwezigen.

2.

Notulen jaarvergadering d.d. 27 oktober 2015
De notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3.

Jaarverslag 2015-2016
Alle gebruikelijke activiteiten zijn weer georganiseerd, uitgevoerd of gefinancierd vanuit de ouderbijdrage
door het bestuur van de ouderraad met hulp van vele vrijwilligers.
Het jaarverslag wordt doorgenomen en goedgekeurd. Er werd nog wel geattendeerd op een paar
typefoutjes.

4.

Financieel jaarverslag 2015-2016

De jaarstukken worden toegelicht. Er is dit jaar een speeltoestel aangeschaft dat is gefinancierd
uit een voorziening.

Er is een post nog te ontvangen opgenomen bij de inkomsten. Dit bestaat voor het grootste
deel uit nog te incasseren termijnbetalingen. Een klein gedeelte betreft dubieuze debiteuren.
Hier moet in overleg met school naar gekeken worden hoe we hier mee om gaan.

Door het wegvallen van de oud papiercontainer missen we OPA inkomsten. Er is nog geen
goede locatie gevonden voor de container waar ook goed zicht op is vanuit school. Er wordt
gevraagd of er een vergunning was voor de container, maar dat is niet helemaal duidelijk. Er
wordt aangegeven dat een container waarschijnlijk niet meer haalbaar is en er wordt nagedacht
over een alternatief.

Er worden complimenten gegeven aan het bestuur dat de exploitatie zo dicht bij de begroting uit
komt dit jaar. Het nog te ontvangen bedrag was wel zorgelijk maar met de verklaring van de
penningmeester is de zorg weg.

De kascontrolecommissie verleent het bestuur decharge over het gevoerde kasbeleid.

5.

Begroting 2016-2017
De begroting is bijna gelijk gebleven aan voorgaand jaar.
Het leerlingenaantal blijft ongeveer hetzelfde komend schooljaar.
Er zijn geen vragen over de begroting.
Er wordt gevraagd of er nieuwe schoolshirts komen. Het bestuur geeft aan dat we er mee bezig zijn.

6.

Ouderbijdrage 2016-2017 (vaststellen bedrag)
De ouderbijdrage zal voor het komende jaar gelijk blijven aan voorgaand jaar. (€ 44,-)

7.

Bestuursverkiezing
Katelijne Post, Fenja Bruins en Rutger van Vliet hebben aangegeven uit het bestuur te willen stappen.
Het bestuur bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren. Brigitta Krisman heeft zich beschikbaar
gesteld als voorzitter. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Brigitta.

8.

Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Susan Kars en Nils van Wees, heeft de stukken gecontroleerd
en goedgekeurd. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet. Beide geven aan de functie nog een jaar te
willen bekleden. De vergadering gaat akkoord met het feit dat ze deze functie nog een jaar bekleden.

9.

Rondvraag

Vanuit de directie wordt aangegeven dat de school de informatievoorziening aan de ouders wil
aanpakken. Ze denken aan een app op je telefoon waarmee je toegang hebt tot een portal voor
alle informatiebronnen op school. Dit is prijzig. Er wordt gevraag of de OR te zijner tijd hier in
mee wil denken.

De directie brengt haar dank over voor het werk wat de OR verricht.

10. Sluiting
Katelijne bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 20.45 uur.
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