Notulen ALV Ouder Vereniging 26-11-2018
Aanwezig: 20 ouders, waarvan namens de OV Mariëlle (voorzitter), Roelof (penningmeester), Gertie,
Franka, Eva en Tjalda (secretaris)
- Welkom en opening door de Oudervereniging
Marielle heet alle ouders welkom en stelt de agenda vast.
- Vaststellen notulen
Notulen ALV 13 juni 2018 zijn vastgesteld.
- Aftreden/benoemen nieuwe bestuursleden OV
Sanne van Dongen en Niniane Zondag zijn afgetreden als lid
Eva de Bruijn is benoemd als nieuw lid en overblijf-coördinator
Franka van Saaze is benoemd als nieuw algemeen lid
Saskia van der Oordt treedt af als overblijfcoördinator en is benoemt als secretaris
Marielle Meeuwse treedt af als voorzitter en is benoemd als lid
Tjalda van den Esschert treedt af als secretaris en is benoemd als voorzitter
De vergadering gaat akkoord met de benoemingen.
- Stand van zaken schoolplein
Gertie vertelt over de totstandkoming van het budget voor de herinrichting van het nieuw
schoolplein.
Het trapveld is inmiddels gerealiseerd! Er komen nog basketbalnetten bij. Er zijn plannen dit feestelijk
te openen met de gemeente. Het plan is dit nog even uitstellen tot het voorjaar om dit te combineren
met een feestelijke opening van het nieuwe schoolplein.
De gemeente is akkoord met het verplaatsen van de fietsenstalling buiten het hek aan de veldzijde. Er
is een bedrijf gevonden die de aanleg en kosten voor zijn rekening neemt. Hierdoor kunnen we de
speelpleinen met elkaar gaan verbinden.
Daarnaast zijn er plannen een terras te maken aan de klassen aan de noordzijde met picknicktafels.
Er is een groep ouders die zich bezig houdt met de nieuwe inrichting van het schoolplein. Twee
hoveniers hebben een offerte uitgebracht, op basis hiervan is de keuze gevallen op een hovenier, die
de meeste wensen in zijn plan en binnen budget kan realiseren. Hierbij is wel uitgegaan van
aanvullende inzet van ouders bij de uitvoering om de kosten te drukken. De schooltuin zal bij de
nieuwe plannen in een andere vorm worden meegenomen omdat het in praktijk moeilijk in te passen
valt in de lessen en dit te veel onderhoud/tijd vraagt van enkele ouders.
- Financiën: Vaststellen jaarrekening OV
Mariëlle licht de jaarrekening van het schooljaar 2017/2018 toe, alsmede de eindbalans per 31-7-2018.
De toelichting van de kascommissie bevatte geen noemenswaardige bijzonderheden en gaf een
positief advies over het financiële jaarverslag.
De jaarrekening is vastgesteld.
Een opmerking van een ouder betreft de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Deze is per schooljaar
2018/2019 verlaagd, maar er blijven vragen over de opbouw en of bijvoorbeeld de kosten van de
overblijf niet omlaag kunnen. Een toelichting op de opbouw van de kosten is een aandachtspunt voor
de volgende ALV in juni in de bespreking van de begroting voor het volgende schooljaar.

Mariëlle sluit de vergadering.

