Oudervereniging De Grasspriet
Jaarvergadering 18 januari 2017
Notulen
Aanwezig OV
Extra aanwezig:
Afgemeld:

Cindy (voorzitter), Christ, Daniëlle, Dennie, Elvira (notulist), Frank,
Gitte, Hanneke, Kim O.
Rosita Hermes
Ingrid, Kim E., Marcia

Agenda:
1) Opening voorzitter
2) Notulen vorige jaarvergadering (18-11-2015)
3) Secretarieel Jaarverslag 2015-2016
4) Financieel Jaarverslag 2015-2016
5) Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
6) Verkiezing bestuur (Ouderraad)
7) Vacature penningmeester
8) Rondvraag
1. Opening voorzitter
Cindy opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor Rosita.
2. Notulen jaarvergadering 18 november 2015
Geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn bij dezen vastgesteld.
3. Secretarieel Jaarverslag 2015-2016 - 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
Grassprietdag
Goede Doelen actie
Kunst en Cultuur
ZoWee
Sociaal Emotionele ontwikkeling
Versiercommissie
Het jaarverslag wordt op de website van De Grasspriet geplaatst. Speciaal dank voor alle
leerkrachten en hulpouders die mede mogelijk hebben gemaakt dat alle activiteiten
geslaagd zijn.
4. Financieel Jaarverslag 2015-2016 - penningmeester
Dennie licht de jaarcijfers 2015-2016 toe.
De kascontrole heeft op 21 december 2016 plaatsgevonden. Hiervan is verslag gelegd en
op te vragen bij de Penningmeester. De kascontrolecommissie heeft goedkeuring verleend.
Balans: bezittingen en schulden.
Er staat nog € 58,- open van een kerstmarkt van enkele jaren geleden, dit wordt
afgeboekt. Het banktegoed van het afgelopen jaar is gegroeid omdat we geen schoolreis
hebben gehad, dat klopt en is ingecalculeerd.
Van de sponsorloop enkele jaren geleden is nog € 678,- te besteden.

Resultatenrekening: opbrengsten en kosten
Ouderbijdrage: er is € 300,- minder opgehaald. De nieuwe instromers zijn door de vorige
penningmeester niet meer benaderd voor het betalen van de ouderbijdrage.
Per saldo komt de resultatenrekening op € 995,- positief uit. Daar is de tweejaarlijkse
reservering voor de schoolreis al in opgenomen, waardoor het resultaat goed uitkomt.
Juffendag: er staat voor elke klas een bedrag gereserveerd. Niet alle klassenouders halen
dit op bij de penningmeester.
Bankkosten: er heeft een forse verhoging plaatsgevonden.
Administratiekosten: deze zijn ook verhoogd. Dit betreft de licentiekosten voor het
administratiepakket.
Begroting 2016-2017:
De Kerstviering heeft dit jaar winst opgeleverd. De Penningmeester neemt dit erin op.
Ook het bedrag voor de versiercommissie moet nog worden opgenomen.
Er moet geld gereserveerd kunnen worden voor aanschaf van nieuwe materialen.
5. Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
De ouderbijdrage is 3 jaar geleden verhoogd van € 25,- naar € 30,-.
Omdat er per saldo geld overblijft, kunnen we de ouderbijdrage weer verlagen. De
ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 wordt vastgesteld op € 27,50.
Kinderen die na januari instromen krijgen korting, zij betalen € 15,-.
6. Verkiezing bestuur (Ouderraad)
Einde schooljaar 2015-2016 zijn Karina, Ineke, Rob en Chantal afgetreden. Ilse is dit jaar
onderwijsassistent bij groep 3-4 en wordt daardoor als leerkracht bij de commissies
ingedeeld.
Dit jaar zijn Elvira, Daniëlle en Kim E. aftredend en herkiesbaar.
Er zijn 3 nieuwe ouders: Hanneke, Kim O. en Ingrid.
Elvira, Daniëlle en Kim E. worden herkozen.
Hanneke, Kim O. en Ingrid worden gekozen.
Er zijn geen bezwaren.
Dennie blijft tijdelijk penningmeester voor het schooljaar 2016-2017. De vacature blijft
open staan. Omdat hij geen kinderen meer op school heeft, is hij buitengewoon lid.
Cindy stopt einde schooljaar 2016-2017 als voorzitter. Ook deze vacature staat open.
Taakverdeling:
Voorzitter Cindy Dijkhoff
Secretaris Elvira Verbeek
Penningmeester Dennie van Asten
7. Vacature Penningmeester
Dennie blijft tijdelijk penningmeester. We zijn nog steeds op zoek naar een definitieve
oplossing. Het hoeft geen ouder van school te zijn, het mag ook een buurman, opa/oma,
etc. zijn. Dennie doet wederom een oproep in de Sprietpraat en zet een indicatie van de
urenbesteding erbij.
8. Rondvraag
Geen vragen.
Sluiting om 20.45 uur.
Dank voor de aanwezigheid en input allemaal.

