Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 oktober 2021
1. Opening
Delphine heet welkom en opent de algemene ledenvergadering.
2. Notulen ALV d.d. 14 oktober 2021
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 2020 en wordt goedgekeurd.
3. Samenstelling ouderraad schooljaar 2021-2022
De ouderraad voor dit schooljaar is al volgt:
Aftredend: Yvonne van de Kruijs, Leonie Kasje, Frederieke Janssen, Milka van de Kerkhof, Ivo Sanders,
Marjolijn de Zoete, Anne van Och, Jeroen Eijk.
Delphine dankt allen voor de bijdrage aan de ouderraad.
Intredend: Nina Veugelers (vicevoorzitter), Patricia de Groot (secretaris), Bart Henselmans
(penningsmeester), Winanda van den Boom.
Er zijn geen bezwaren bij de aanwezigen voor de intredende leden dus zijn daarmee officieel lid van de
ouderraad.
Binnen de Ouderraad staan er nog 2 vacatures open. Deze hulp kunnen we als ouderaard goed gebruiken
i.v.m. invulling van alle activiteiten. Er wordt afgesproken om de ouders via het schoolplein te benaderen
omdat we te weinig respons krijgen bij een oproep op het Dassenbericht.
4. Financieel verslag schooljaar 2020-2021
Dit jaar hebben Peter Coolen en Yvonne van der Venne de kas gedaan o.l.v. Bart, Delphine en oud
penningsmeester Anne. Hier kwamen geen opmerkingen op of vreemde bevingen uit, dus alle lof voor Anne.
Peter en Yvonne hebben aangegeven volgend schooljaar weer benaderbaar te zijn voor de kascommissie.
Als ouderraad hebben we ervoor gekozen om meer geld uit te geven aan de aanschaf van nieuwe school
t-shirts, watertappunt en de workshops stopmotion en graffiti. Dit is betaald uit de reserves.
We zijn voor de andere activiteiten binnen het budget gebleven en dat willen we voor aankomend schooljaar
weer zodat de reserves op peil blijven. Candy geeft aan dat we factuur van de loodgieter nog niet ontvangen
hebben i.v.m. aanleg watertappunt. Het watertappunt is gesubsidieerd (75% vergoeding).
5. Begroting schooljaar 2021-2022
Eind kalenderjaar 2021 heeft de school 400 kinderen, de begroting is gebaseerd op dit aantal leerlingen
dat het volledige bedrag aan ouderbijdrage betaalt. De begroting voor dit schooljaar is opgemaakt
n.a.v. de begroting van vorig schooljaar en is op een paar posten na aangepast naar aanleiding van
wensen uit de diverse commissies en het hoger aantal leerlingen.
De schoolbijdrage gaat terug naar 25 euro per kind. De 10 euro surveillancebijdrage vervalt dit

schooljaar i.v.m. minder inzet vorig schooljaar door corona sluiting en daardoor kunnen de
surveillanten dit jaar nog betaald worden middels het ontvangen bedrag van schooljaar 2020-2021.
Leerlingen die vanaf januari 2022 instromen gaan 12,50 aan ouderbijdrage betalen en leerlingen die
vanaf mei instromen betalen dit schooljaar geen bijdrage.
Er is al een rekening ingediend voor 250 euro voor boeken voor de Kinderboekenweek. Mocht einde
jaar nog de wens zijn om boeken aan te schaffen dan wordt er gekeken of hier nog budget voor over is.
6. Rondvraag
Bart wil graag de financiën op de website geplaatst zien zodat het duidelijk is voor ouders wat er met
de ouderbijdrage gebeurt en wat er niet bij hoort (zoals het schoolreisje).
7. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen en sluit de algemene ledenvergadering af.

