Notulen OV jaarvergadering

24-09-2015

Aanwezig ouders: Remko Jacobs, Alwin Swinkels, Chris Proveniers, Pascal Leemput, José Kooiman,
Mariska Kooiman, Ellen Boeren, Suzanne Vermeegen, Marjon van Drunen, Cora Jansen, Sharon
Biesheuvel, Rianne Smal, Anastasia Sluijter, Miranda Raafs, Mandy Clement, Melanie van der Ven,
Marcel de Jong, Miranda v.d. Broek, Barbara Nijnens, Marja Melis, Katja van Kasteren-de Veer,
Angela Knippels, Leonne de Recht, Perihan Bukat, Jovita Ammerlaan, Monique van Daelen, Martijn
Bussching, Paul Vermeulen, Franc Scholten.
Aanwezig team: Kees Willemse, Marieke Grefkens, Tatchiana Frodyma, Jojanneke Velthuizen, Roland
Oerlemans, Ingrid van Logten, Chantal van Erp, Monique Albers, Yvonne Koppers.


Opening door Kees Willemse en interim voorzitter Remko Jacobs.



Nieuwe aanmeldingen OV: Annemiek den Teuling, Anastasia Sluijter, Melanie van der Ven.
Er zijn 3 aanmeldingen en aangezien er 4 vacatures waren voor het bestuur hoeft er niet
gestemd te worden. Zij zijn automatisch aangenomen in het dagelijks bestuur.
Er wordt gevraagd hoe de taken van het dagelijks bestuur verdeeld gaan worden. Deze worden
opnieuw verdeeld nu er nieuwe leden bij zijn gekomen.



Huishoudelijk reglement:
Deze wordt doorgenomen waarbij uitleg gegeven wordt en vragen worden beantwoord.
Besproken:
- Uitleg over vrijwillige ouderbijdrage. Heet nu lidmaatschapsgeld/contributie. Onderwijs is
gratis, school mag geen bijdrage verplicht stellen aan ouders. Wordt je lid van de OV, dan zit
er een “verplichting” aan. Er moet dan contributie betaald worden. Vrijwilligheid zit nu in lid
worden van OV. Wanneer mensen ervoor kiezen om niet te betalen of niet kunnen betalen
moeten zij contact opnemen met de schoolleider, Kees Willemse. Kees gaat dan oplossing
zoeken/in gesprek met deze ouders. Verder zal er 2 keer een herinnering gestuurd worden
over betaling van de contributie. Wanneer deze dan nog niet is voldaan seint de OV de
schoolleiding in. Deze zal dan contact opnemen met de ouders.
- N.a.v. de discussie over wat te doen wanneer er niet betaald wordt, wordt er voorgesteld om
een artikel toe te voegen over de betaling van de contributie. Hier is ook over gestemd, 26
stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding. Het artikel wordt aangenomen en wordt artikel 15.
- Artikel 15 wordt betaling contributie. Wanneer een ouder niet kan/wil betalen moet deze
contact opnemen met de directie van de school. Deze probeert dan samen met de ouder tot
een oplossing te komen. Mocht een ouder niet willen betalen dan wordt het kind uitgesloten
van de activiteiten en zal de school een alternatief programma aanbieden.
- Artikel 14 gaat over de werkgroepen. OV geeft aan dat ze bewust gekozen hebben voor een
minder groot bestuur van 9 leden. Graag willen ze ouders die niet in het bestuur zitten
betrekken bij de werkgroepen/activiteiten. Hier kan men zich voor opgeven bij de OV.
- Artikel 15 slotbepaling wordt artikel 16.
- Nieuwe kascontrole commissie bestaat uit Miranda Raafs en Mandy Clement.
Vragen:
- In het reglement staat dat een bestuurslid na 4 jaar herkozen kan worden, is dit iets nieuws?
Een bestuurslid moet na 4 jaar aftreden en kan zich dan herkiesbaar stellen. Tijdens de
algemene leden vergadering (jaarvergadering) kunnen de leden hierover stemmen.
- Mag je aanwezig zijn bij OV-vergadering als je geen lid bent van de OV? Nee, alleen als je
betalend lid bent.

-

Waarom is er ooit een OV begonnen? Is in 2e jaar opstart van de Bolster ontstaan om
activiteiten voor kinderen in goede banen te leiden.
Waarom zit er iemand met dubbele functie in MR en OV? Er is ooit vanuit het team een
verzoek gekomen of iemand van de OV in de MR wilde plaats nemen. Dit zodat er korte
lijntjes zijn tussen de verschillende organisaties. De OV heeft meer met activiteiten rondom
school te maken, de MR met kwaliteit van het onderwijs. Er is geen belangenverstrengeling.

Er wordt ingestemd met het Huishoudelijk Reglement met aanvullingen (28X ja, 1X onthouding).


Financieel verslag:
- De huidige situatie is nog niet op orde. Komt o.a. doordat nog niet iedereen afgelopen
schooljaar betaald heeft en doordat de OV met minder bestuursleden heeft gedraaid de
laatste maanden van het schooljaar. Voorstel is om deze na de herfstvakantie op orde te
hebben en naar de leden te sturen. De nieuwe kascontrole commissie zal deze controleren.
- Het all-in bedrag wordt besproken. In de vergadering van januari 2015 is al akkoord gestemd
met het all-in bedrag. Alleen de hoogte ervan moest bepaald worden. De OV legt uit hoe ze
tot € 40,- per kind per jaar zijn gekomen.
Het kamp is een “aparte” kostenpost. Hier gaat voor gespaard worden. Dit betekent dat een
kind dat nu in groep 1 zit wanneer het op kamp gaat in groep 8 het volledige bedrag
gespaard heeft. Voor de kinderen die nu in de groepen 2 t/m 8 zitten zal nog steeds een
bijdrage voor het kamp gevraagd worden. Deze zal ieder jaar minder worden, omdat zij ook
al een gedeelte gespaard hebben. De verdeelsleutel hiervoor moet nog bepaald worden,
maar dit zal terug komen in het financieel verslag dat na de herfstvakantie wordt
toegestuurd.
Opmerkingen en vragen n.a.v. all-in bedrag:
- Wat gebeurt er met geld dat overblijft van activiteiten? Bedragen die overblijven worden in
een “depot” gezet. Die worden voor eventuele andere kosten ingezet.
- Het communiegeld daadwerkelijk inzetten voor het aandenken, er is een jaar geweest waarin
dit vergeten is. Aangegeven wordt dat dit de afgelopen 2 jaar wel gebeurd is. Het zal in de
gaten gehouden worden.
- Laat als OV zien dat jullie actiever betrokken zijn bij de achterban, meer op de voorgrond
treden.
- Wanneer gaat 1e bijdrage in? Half oktober, 2e bijdrage februari. Bedrag mag ook in 1 keer
betaald worden in oktober. De info waar het geld naar overgemaakt moet worden zal met
een digiduif toegestuurd worden.

Er wordt unaniem ingestemd met het all-in bedrag van € 40,-.


Rondvraag:
- Wilt u plaatsnemen in een werkgroep/helpen bij activiteiten, dan kunt u dit aangeven via
ov@bsdebolster.nl.
- Opmerking: Hartstikke fijn dat er een OV is die zich voor onze kinderen inzet.

