Notulen Algemene vergadering Oudervereniging 24 oktober 2016
1. Opening
De voorzitter van de Oudervereniging, Joukje Wientjes, heet alle aanwezigen welkom.
2. Verslag Algemene vergadering OV d.d. 27 oktober 2015
In vorig verslag staat dat Jeroen Schut de kascontrole zal doen, dit is Ilona Dijk geworden.
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 2015/2016
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 2015/2016
Alfred geeft korte toelichting en uitleg over afgelopen jaar. Volledige rekening 2015/2016
en begroting 2016/2017 is terug te vinden op de website van school.
6. Kascontrole commissie d.d. 30-01-2017
De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Peter Deenen en Ilona van Dijk. De
financiën zagen na enige aanpassing, goed uit., waarna het bestuur decharge wordt
verleend. Peter Deenen neemt afscheid van de kascommissie en zal vervangen worden
door Jeroen Schut samen Ilona van Dijk.
7. Begroting 2016/2017
Alfred geeft een toelichting op de begroting van aankomend jaar. Schoolschaatsen is
weggevallen dus er is een post over. Deze is verdeeld over lente feest en sportdag.
Creacircuit is verhoogd. Aandachtpunt van Alfred aan de verschillende commissies is om
binnen het budget te blijven. Begroting is vastgesteld.
8. Vaststelling ouderbijdrage 2016/2017
Er is dit jaar geen verhoging van de ouderbijdrage. Bedrag blijft staan op 23 euro.
9. 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.
10. Rondvraag
Henk Norbart (directeur) benoemt aan dat hulp van ouders zeer gewaardeerd wordt door
het team.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid.
De volgende ALV zal 30 januari 2017 zijn.

