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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

De voorzitter Marieke Kunz opent de vergadering om 8.35 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Het is zeker zo dat de opkomst hoger is dan in de avond dus dank voor uw komst. 
 
Mededelingen; er zijn geen verdere mededelingen.  
 
2. Notulen Algemene ledenvergadering 2016-2017 

Omdat we tegenwoordig DigiDuif hebben, is alles digitaal verstuurd. We hebben er uit 
milieuoverweging voor gekozen de notulen niet meer te printen. De voorzitter behandelt de notulen 
per pagina op redactie en inhoud. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de notulen waarna 
deze unaniem worden goedgekeurd en vastgesteld.  

3. Financiën 

3.1 Jaarrekening 2017-2018 

De penningsmeester Miranda Broodman geeft een toelichting op de afrekening van vorig schooljaar. 
We zijn mooi binnen budget gebleven dit jaar maar ondanks dat hebben we EURO 1.500,00 
ingeteerd op onze reserve omdat  

1. We uitgegaan waren van 735 kinderen waar we met 705 begonnen zijn 

2. Er toch best een aantal mensen zijn die niet betalen (10%) 

Vraag; komt dat geld nog binnen, kunnen we daar nog achteraan.  
 
Antwoord: Helaas hebben we geen telefoonnummers dus bellen (wat we in het verleden 
gedaan hebben) is niet mogelijk dit jaar. Er ontstaat een discussie over de ouderbijdrage en 
de aandacht in de  media.  

Een ouder wist er zelfs niet van, is niet geïnformeerd! 

Miranda legt uit hoe de procedure werkt, dat er heel veel handmatig werk in zit.  

Vraag; als mensen halverwege het jaar instromen krijgen ze dus geen mail?  
 
Antwoord: Nee dat klopt niet. Deze ouders worden wel benaderd met het verzoek om het 
halve bedrag te betalen. Van de instromers zijn er ongeveer 3 ouders niet benaderd in 
verband met het ontbreken van een e-mailadres. Van de late instromers heeft bijna 
iedereen betaald. 

3.2 Controlecommissie Financieel Beheer 

Gerard Hof neemt het woord, de OR is prima onderweg na de moeilijke jaren achter ons. Ja er staan 
reserves op de bank maar laten we dat low profile houden want wellicht hebben we ze nog nodig in 
geval van calamiteiten. Reserves vloeien uiteindelijk weer terug naar de kinderen of school. Ook 
heeft de OR geïnvesteerd in eigen spullen. 
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Gerard maakt een compliment aan de nieuwe penningmeester. Sjoerd heeft een verbetering 
gemaakt in de boekhouding waarvoor ook dank. Miranda kwam EURO 32,50 tekort, die zijn 
gevonden dat was een bon die wel betaald was maar niet als bon geboekt. 

Gerard doet wel een oproep voor nieuwe leden voor de kascommissie en de vergadering neemt dit 
advies over. Sjoerd en Gerard zijn zeker bereid het nog een jaar te doen maar er is dringend vers 
bloed nodig. 

De kascontrolecommissie wordt door Miranda bedankt en er meldt zich een nieuw lid voor de 
kascommissie; Sjana Sewtahal 

3.3 Sponsoring 

Onderdeel van de Financiële commissie is de sponsoring, We hebben in het afgelopen schooljaar 
weer een sponsorloop gehad dus de gelden van de sponsorcommissie zijn aangevuld. Van de 
gesponsorde doelen 2017-2018 is een separaat en uitvoerig verslag bij de stukken van deze ALV 
toegevoegd. 

Vraag: waar wordt het te sponsoren bedrag op gebaseerd? 

Antwoord: omdat er jaren geleden veel aanvragen waren is er een sponsorcommissie in het leven 
geroepen. Deze commissie beoordeelt de verzoeken en kijkt of deze voldoen aan onze eis dat het 
met kinderen en of onderwijs te maken moet hebben, dikwijls voor wat kleinschalige initiatieven. Er 
zijn richtinggevende  bedragen vastgesteld die een sponsorcommissie dan uiteindelijk vaststelt  op 
basis van de criteria waar een verzoek of initiatief wel of niet aan voldoet. 

Vraag: in de criteria staat dat jullie alleen sponsoren als het doel te maken heeft met onderwijs, 
waarom zijn er dan kinderen sponsort die Alpe d’Huze hebben gefietst? 
 
Antwoord: De sponsorcommissie heeft hier zeker over na moeten denken, deze kinderen zitten hier 
op school en hadden een hele goede reden om die sponsorgelden te vragen. Vanuit de klassen was 
er veel aandacht voor de kinderen geweest dus op basis daarvan is een uitzondering gemaakt! 

 
3.4 Decharge  
 
De vergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid over het boekjaar 2017-
2018. 
 
3.5 Begroting 2018–2019 

Miranda gaat door met de begroting 2018-2019.  

Helaas hebben we te maken met een lichte stijging in het aantal ongeoorloofde niet betalende 
ouders m.b.t. de ouderbijdrage. Er waren veel kinderen uit groep 8 dus we hopen dat het dit jaar 
minder zal worden en we zullen hier bovenop blijven zitten.  

De te verwachten opbrengsten ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar neemt iets af omdat het 
aantal leerlingen af zal nemen dit jaar. Dat betekent dat we minder inkomsten maar als het goed is 
ook minder uitgaven zullen hebben dit jaar. 
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We hebben nu gebudgetteerd dat we EURO 2.000,00 interen op onze reserves dit jaar. De 
budgetten voor sinterklaas en schoolreisje hebben we niet aangepast naar het nieuwe aantal 
kinderen omdat dit de activiteiten zijn waar het elk jaar weer moeilijk was om binnen budget te 
blijven. 
 
De ouderbijdrage is relatief laag ten opzichte van omringende scholen. Dat hoopt de OR zo te 
kunnen behouden. Er zal wel altijd een beroep gedaan moeten worden op ondersteuning van 
ouders. Ouderbetrokkenheid is zeer belangrijk. Een wijziging in ouderbijdrage kan alleen in een ALV 
goedgekeurd worden. 

 
De begroting wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld voor boekjaar 2018-2019. 
 
4 Verkiezing leden Controlecommissie Financieel Beheer 2018-2019 

Henk van der Sman heeft aangegeven te willen stoppen omdat zijn zoon in groep 8 zit en het tijd is 
voor vers bloed. Er zijn twee mensen die komend jaar blijven maar de vraag  is of er iemand is die 
het team wil komen versterken?  

De volgende reeds zitting hebbende kascontrolecommissieleden worden unaniem door de ALV 
herkozen voor het komende jaar: 

 Sjoerd Westdijk 
 Gerard Hof 
 Sjana Sewtahal 

 
Vanuit wie moet de oproep voor nieuwe leden hiervoor gedaan worden? Het is een 
verantwoordelijkheid van de OR om een kascontrolecommissie te hebben! 

5. Aftredende en verkiezing nieuwe leden OR 

Jaarlijks is er een rooster van aftreden. Simpelweg omdat mensen er mee stoppen, of omdat ze geen 
kinderen meer op school hebben. 
 
De volgende leden zijn aftredend en niet herkiesbaar:  
• Peter Hollanders 
• Cor Verkoelen 
• Brigitte van Rijn 
• Peter Emmer 
 
Marieke geeft aan dat we op een ander moment op passende wijze afscheid zullen nemen van de 
aftredende leden. 
 
Aftredend en herkiesbaar zijn: 
• Marieke Kunz  
• Simone Heidt 
 
Alle aanwezigen zijn unaniem akkoord en daarmee zijn de leden voor een termijn van 3 jaar, of 
eerder bij vertrek laatste kind van school, herkozen.  
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We zijn ook bezig met de toekomst maar hebben helaas nog geen nieuwe aanmeldingen. De OR kan 
statutair uit 17 leden bestaan. Tijdens de ALV melden José Frijters en Sabina Kollau-van ’t Hof zich 
aan als potentiele nieuwe leden. 

Iedereen gaat akkoord en de nieuwe leden zijn daarbij unaniem aangenomen. 
 
Bovenstaande potentiele leden zullen ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Dit i.v.m. 
stemgerechtigheid in de OR, dit is statutair vastgelegd. 
 
6. Jaarverslag activiteiten afgelopen jaar. 

Activiteiten van het afgelopen schooljaar zijn beschreven in het jaarverslag van de OR.  
We hebben weer dezelfde activiteiten gehad als ieder jaar, aangevuld met de jubileumweek en de 
sponsorloop. Alles is weer goed verlopen. De sponsorloop was een speciaal project met 
samenwerking tussen de diverse scholen. Het bedrag was ook zeker de moeite waard dus de 
RopaRun was ook blij verrast door de inzet 

Vraag; de afsluiting projectweek was zeer geslaagd dit jaar, kunnen we dat continueren.  
 
Antwoord: Het was dit jaar zo omdat het de afsluiting van de feestweek was en dit jaar gaat het 
weer op de oude manier. We kunnen het echter zeker aan Marcel meegeven als tip voor komende 
jaren. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Herkenbaarheid: geef aan dat de bijdrage voor de activiteiten voor de kinderen is! Communiceer dit 
naar de ouders want dat is nog altijd niet helemaal duidelijk!  
 
Marieke sluit de vergadering om 09.04 uur. 

 

 


