Notulen Algemene vergadering Oudervereniging 6 november 2017
1. Opening
De voorzitter van de Oudervereniging, Joukje Wientjes, heet alle aanwezigen welkom.
2. Verslag Algemene vergadering OV d.d. 24 oktober 2016
Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan Susan Ernens voor het notuleren.
3. Ingekomen stukken en mededelingen OV.
Er zijn geen ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2016/2017
De voorzitter geeft een toelichting op de verschillende activiteiten die het afgelopen jaar
hebben plaatsgevonden op school, met hulp en financiële steun van de Oudervereniging.
Zie verder: Nieuws van de oudervereniging (website Jan Thiesschool).
Er zijn geen op- en of aanmerkingen, het jaarverslag wordt vastgesteld.
5. Financieel verslag 2016/2017
Alfred geeft korte toelichting en uitleg over afgelopen jaar. Volledige rekening 2016/2017
en begroting 2017/2018 is terug te vinden op de website van school.
6. Kascontrole commissie d.d. 30-01-2017
De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Ilona Dijk en Anja Mensies. De
financiën zagen er goed uit, waarna het bestuur decharge wordt verleend.
7. Bevestiging klassenouders
Dit jaar zijn er wederom veel nieuwe aanmeldingen van klassenouders. De gekozen
klassenouders worden door de voorzitter geinstalleerd. Het volledige overzicht van de
klassenouders staat op de website met foto.
Tevens vindt er een bestuurswisseling plaats. Alfred neemt afscheid als penningmeester
en Ilona Dijk wordt als nieuwe penningmeester geinstalleerd.
8. Begroting 2017/2018
Ilona geeft een toelichting op de begroting van aankomend jaar. Begroting is vastgesteld.
(terug te vinden op de website van de Jan Thiesschool)
9. Vaststelling ouderbijdrage 2016/2017
Er is dit jaar geen verhoging van de ouderbijdrage. Bedrag blijft staan op 23 euro.
10. Rondvraag
Meike vraagt of er nog een OV na de ALV zal plaatsvinden: dat zou wat te kort zijn op de
voorgaande OV vergadering dus deze gaat door naar 22 januari as.
Alfred bedankt ons allen voor de leuke tijd. Hij krijgt een attentie overhandig van het
bestuur.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.
De volgende OV zal 22 januari 2018 zijn.

