
Oudervereniging De Grasspriet 
 

Jaarvergadering 17 januari 2018 
Notulen 
 
Aanwezig OV    Bernice, Daniëlle, Dennie, Elvira (notulist), Frank, Ingrid, Kim E., 
    Maaike, Niels 
Afgemeld:    Christ, Gitte, Hanneke, Kim O. 
  

 
Agenda:  
1) Opening voorzitter  

2) Notulen vorige jaarvergadering (18-01-2017) 

3) Secretarieel Jaarverslag 2016-2017 

4) Financieel Jaarverslag 2016-2017 

5) Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 

6) Verkiezing bestuur (Ouderraad) 

8) Rondvraag  
 
 

1. Opening voorzitter 
Bernice opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

2. Vastellen notulen vorige vergadering (januari 2017) 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn bij dezen vastgesteld. 
 

3. Secretarieel Jaarverslag 2016-2017 - secretaris 

Elvira doet verslag van de activiteiten waaraan de Oudervereniging het afgelopen 
schooljaar heeft bijgedragen.  

- Lunch team en OV 
- Sinterklaas 
- Kerstviering 
- Carnaval 
- Sportdag/Koningsspelen 
- Schoolfotograaf 
- Schoolreisje 

- Schoolkamp 
- Goede Doelen actie 
- Kunst en Cultuur 
- ZoWee 
- Versiercommissie 

 

Het jaarverslag wordt op de website van De Grasspriet geplaatst. Speciaal dank voor alle 

leerkrachten en hulpouders het afgelopen schooljaar. Dankzij alle hulp kunnen we zorgen 
voor leuke activiteiten voor de leerlingen. 
 

4. Financieel Jaarverslag 2016-2017 - penningmeester 
Dennie licht de jaarcijfers 2016-2017 toe. 
 

- De overgebleven opbrengsten van de TSO komen ten goede aan school/leerlingen, zo is 
er al een Podium gekocht. 
 
- Van de ouderbijdrage is iets minder dan 95% geïncasseerd. Besloten is de overige 5% na 
herhaaldelijke herinnering te laten gaan. Instromers betalen € 15,-,  
 
- Het team heeft meer financiële armslag gevraagd voor musical en schoolkamp. Daarom 

staat er € 15,- per leerling begroot. 

 
- De kosten van de schoolreis zijn om het jaar. Het ene jaar vindt de schoolreis plaats, het 
andere jaar de Grassprietdag. Daarmee kan je de schoolreis groot houden. 



 

- Het is te zien dat de kas inteert op de reserves. Dat is ook de bedoeling, anders houdt de 
OV te veel over. Dat is niet het doel van de ouderbijdrage. Over een aantal jaren komt het 
uit op € 0-. Dat kan dan met bijvoorbeeld een sponsorloop weer opgeplust worden. 

 
- De kascontrolecommissie, bestaande uit Niels van Lierop en Martine de Greef, heeft op 7 
november 2017 de boeken gecontroleerd. De kascontrolecommissie heeft goedkeuring 
verleend. 
 

5. Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 
De ouderbijdrage is vorig jaar verlaagd van € 30,- naar € 27,50. De OV zit nog ruim in de 

reserves. De ouderbijdrage wordt gehandhaafd op € 27,50.  
Kinderen die na januari instromen krijgen korting, zij betalen € 15,-. 
 

6. Verkiezing bestuur (Ouderraad) 

- Vorig schooljaar zijn afgetreden: Cindy Dijkhoff en Marcia Wijnen. 
- Er zijn twee nieuwe leden: Maaike van Oosterom (sept ’17) en Bernice Slot (mei ’17). Zij 

worden gekozen. 
- Bernice stelt zich beschikbaar als voorzitter. Ze wordt aangesteld als voorzitter. 
- Dit jaar zijn Frank en Gitte aftredend en herkiesbaar. Zij worden beiden herkozen. 
- Er is een nieuwe penningmeester: Niels. Hij wordt gekozen en aangesteld als 
  Penningmeester 
- Dennie treedt af als penningmeester. Bedankt voor alle jaren enthousiaste inzet als 
  penningmeester. 

 
Taakverdeling: 
Voorzitter Bernice Slot 
Secretaris Elvira Verbeek 
Penningmeester Niels van Lierop 
 

 

7. Rondvraag 
Geen vragen. 
Dank voor de aanwezigheid en input allemaal. 
 
 
 

 


