
Notulen Algemene Leden vergadering Oudervereniging 5 november 2018 
 

1. Opening 
De voorzitter van de Oudervereniging, Joukje Wientjes, heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Verslag ALV OV 2017 
Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan Susan Ernens voor het notuleren. 
 

3. Jaarverslag 2017/ 2018 

De voorzitter geeft een toelichting op de verschillende activiteiten die het afgelopen jaar 

hebben plaatsgebonden op school, met hulp en financiële steun van de Oudervereniging.  

Zie verder: nieuws van de oudervereniging (website Jan Thiesschool) 

Er zijn geen op- en aanmerkingen, het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

4. Financieel verslag 2017/2018 

Ilona geeft een korte toelichting en uitleg over afgelopen jaar. 

De commissies hadden allen genoeg aan het budget. De sportdag had dit jaar geen kosten 

i.v.m. de aanwezigheid van studenten. Er is nog wat over van 60 jaar Jan Thies, hiervan gaat 

Ina van Kasteel een geluidsinstallatie voor de school voor aanschaffen. 

Volledige rekening 2017/ 2018 en de begroting 2018/2019 zijn terug te vinden op de website 

van school.  

 

5. Kascontrole d.d. 29-10-2018 

De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Anja Mensies en Melanie Katuin. De 

financiën zagen er goed uit, waarna door het bestuur decharge wordt verleend.  

 

6. Bevestiging klassenouders 
Dit jaar zijn er wederom veel nieuwe aanmeldingen van klassenouders. De gekozen 
klassenouders worden door de voorzitter geïnstalleerd. Het volledige overzicht van de 
klassenouders staat op de website. 

 
7. Bestuurswisseling 

Er vindt een wisseling van het bestuur plaats. Joukje neemt afscheid als voorzitter en Lianne 
wordt als nieuwe voorzitter geïnstalleerd. Susan neemt afscheid als penningmeester en Eline 
wordt als nieuwe penningmeester geïnstalleerd.  
 

8. Begroting 2018/2019 
Ilona geeft een toelichting op de begroting van aankomend jaar. De begroting is vastgesteld. 
Volgend schooljaar zullen we de OV de begroting van tevoren via de mail toesturen.  
De begroting is terug te vinden op de website van school.  
 

9. Vaststelling ouderbijdrage 
Er is dit jaar wederom geen verhoging van de ouderbijdrage. Deze blijft staan op 23 euro. 
 

10. Rondvraag 
Henk wenst het nieuwe bestuur succes en kijkt uit naar een fijne samenwerking 
Sandra van Rossum biedt zich aan als tweede kascontroleur voor volgend schooljaar. 
 

11. Sluiting 

Lianne sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. De volgende 

reguliere OV-vergadering zal plaatsvinden op 21 januari 2018. 

 


