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OUDERVERENIGING
R.K. BASISSCHOOL OLOF PALME

Notulen Algemene Leden Vergadering Oudervereniging Olof Palme
18 oktober 2016 om 20.00 uur in de Olof Palme
Aanwezige bestuursleden:
Marcel Jobsen, Elise Jensen, Koen van Nieuwburg, Ruud van de Wiel, Johan Drabbels, Mart
Eekels, Hans van Mil, Christine Verschuren, Kristel Minke, Antoine van Wanrooij, Margreet
Ophorst, Marloes Pijnenburg, Karin Herrings, Lisette van den Assem, Dolf Veenker, Marja
van Sluisveld (directeur), Olaf Beunes, Gert-Jan Smits
Aanwezige overige leden:
Susanne van Alphen, Anyes Bertens, Leonie Paardenkooper, Els van Riel, Natasja van de
Ven, Paul van Beurden, Krista Poldervaart, Linda Oremus, Esther van der Aa
Afgemeld:
Angela Moniharapon, ouders van Lily Ligtvoet, Kimm Verhoeven, Esther van Meel, Frestha
Aslami, Esther Vos, Annemarie van Dal
Notulist:
Elise Jensen

1.

Opening
Voorstelrondje ter kennismaking

2.

Vaststellen agenda

3.

Bestuur Oudervereniging
Dit jaar zijn er 3 aftredende leden: Esther van Meel, Hans van Mil en Margreet Ophorst.
We willen hen van harte bedanken voor hun grote inzet.
Mart Eekels neemt vanuit het team afscheid van de OV en wordt opgevolgd door
Angela Moniharapon. Mart, ook jij bedankt voor je inzet voor de OV.
We hebben dit jaar 3 nieuwe leden: Frestha Aslami, Esther Vos en Annemarie van Dal.
Zij treden tijdens deze ALV officieel toe tot de OV.

4.

Vaststellen notulen ALV 14 oktober 2015
Natasja van de Ven heeft zich na de vorige ALV aangemeld voor de kascommissie.
Els van Riel vraagt of het dagelijks bestuur gedacht heeft over het aftreden te zijner
tijd. Het zou handig zijn als het dagelijks bestuur niet tegelijk afscheid neemt (zoals het
vorige dagelijks bestuur in 2015 deed).
Notulen van 14-10-2015 worden goedgekeurd.

5.

Financiëel verslag 2015 - 2016
Koen geeft toelichting op de cijfers welke terug te vinden zijn in de presentatie.
Spaarrekening saldo is afgenomen door de schoolreis van het afgelopen jaar. Hier
wordt jaarlijks voor gereserveerd, terwijl er 2x per 5 jaar een flink bedrag afgaat.
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6.

Verslag kascommissie
Els van Riel en Natasja van de Ven hebben samen de administratie doorgenomen.
Alles ziet er keurig uit en beiden gaan akkoord.
Els is aftredend en de kascommissie is op zoek naar een nieuwe ouder die volgend
jaar met Natasja de kascontrole wil doen. Els benoemt dat het leuk is om te doen,
omdat het haar als ouder inzicht gaf wat de OV met o.a. het geld van de ouderbijdrage
doet. Els schrijft een oproep voor in de nieuwsbrief waarin gevraagd wordt naar een
opvolger voor haar voor komende ALV.

7.

Vaststellen begroting 2016 – 2017
Koen geeft toelichting op de cijfers welke terug te vinden zijn in de presentatie.
De voorjaarsmarkt is het afgelopen jaar niet geweest
De club van 50: het plan is om 10 nieuwe leden te vinden en uiteindelijk door te
groeien naar 50 leden.
Oud papier: er wordt aan gewerkt om het ophaalplan aan te scherpen.

8.

Vaststellen ouderbijdrage 2016 – 2017
Blijft 28,50 euro per kind.

9.

Commissies
Sinterklaascommissie:
OV doet de buitenschoolse zaken. Sint, 9 pieten. Wat te doen met de kleur van de
Pieten? NTR inhoud (sinterklaasjournaal) is nog onbekend. Wordt nog een beetje
opengehouden. OV regelt pietengym, intocht, kadootjes, schoenkadootjes.
Kerstcommissie:
OV verzorgt het drinken bij het kerstbuffet, wat de kinderen en ouders zelf maken.
Voorjaarsmarkt: OV verzorgt de catering op de voorjaarsmarkt en denkt mee over het
thema.
Speeltoestellen: OV financieert de speeltoestellen. Het onderhoud ligt bij school.
Paascommissie: OV verzorgt het drinken bij het paasontbijt, wat door de kinderen voor
elkaar verzorgd wordt.
Sponsorcommissie: Zorgt voor extra geld voor de oudervereniging. Club van 50 (doel
is 50 leden te halen), oud papier inzamelen, frituurvet inzamelen, oude kleding
inzamelen.
Verkeerscommissie: Bestaat uit 2 teamleden, enkele OV leden en enkele ouders.
Enkele items: stepjesactie, gele strepenactie, verlichtingscontrole, fietscontrole, dode
hoek poject, oversteekdiploma, Streetwise, verkeersplein.
Groepsoudercommissie: OV verstrekt informatie aan de groepsouders welke gekozen
worden door de leerkracht zelf. OV is aanspreekpunt voor de groepsouders.
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Carnavalscommissie: OV zorgt voor het worstenbroodje tijdens carnaval.
Hoofdluiscommissie: Coördineert de hoofdluisaanpak. Aanspreekpunt voor de
leerkrachten en hoofdluisouders.
Allergiecommissie: Ouders van kinderen met een allergie melden zich bij deze
commissie. De commissie inventariseert wat er getrakteerd wordt bij
groepsoverstijgende momenten en communiceert dit naar de betreffende ouder zodat
deze op de hoogte is en een alternatief aan het kind kan meegeven. Susanne doet dit
komend jaar voor het laatst.
10.

Rondvraag & sluiting

Leonie Paardenkooper:
Doet de OV iets met sponsors zoeken voor een speeltoestel? Ze heeft ervaring hiermee
vanuit de wijk. Indien nodig wil Leonie ervaring hierover delen en mogelijk tips geven.
Esther van der Aa:
Jammer dat er zo weinig ouders zijn. Werk van de OV mag gewaardeerd worden
Karin Herrings:
Op 23 januari komt er een algemene ouderavond met het thema pesten en social media.
Karin vraagt aan alle aanwezigen hoe ieder als ouder een goede invulling van een avond zal
zien. Spreker, met elkaar in gesprek, workshops of anders?
Marja van Sluisveld: Bedankt de OV voor de betrokkenheid en al het werk.
Na een klein uur wordt de vergadering gesloten.
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