
Notulen Algemene Leden vergadering Oudervereniging 4 november 2019 
 

1. Opening 
De voorzitter van de Oudervereniging, Lianne Smit, heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Verslag ALV OV d.d. 5 november 2018 
Het verslag wordt vervolgens vastgesteld met dank aan Eline Suichies voor het notuleren. 
 

3. Jaarverslag 2018/ 2019 

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 2018/2019 

Ilona geeft een korte toelichting en uitleg over afgelopen jaar. 

De commissies hadden allen genoeg aan het budget, een aantal heeft geld over gehouden. 

De sportdag heeft het budget overschreven. Dit, omdat door het slechte weer de 

buikschuifbaan niet gebruikt kon worden. Ter vervanging is een stormbaan gehuurd. Van het 

geld wat over is gehouden van 60 jaar Jan Thies, is een geluidsinstallatie voor de school 

aangeschaft.  

Volledige rekening 2018/ 2019 en de begroting 2019/2020 zijn terug te vinden op de website 

van school.  

 

5. Kascontrole d.d. 16-10-2019 

De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd door Melanie Katuin en Susan van de Pol. 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. Begroting 2019/2020 
Ilona geeft een toelichting op de begroting van aankomend jaar. De begroting is vastgesteld. 
Deze is gelijk gebleven aan vorig jaar en is terug te vinden op de website van school.  
 

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

9. Rondvraag 
Henk bedankt de OV namens het team voor de heerlijke lunch die zij aangeboden hebben 
gekregen in het kader van de ‘Dag van de leraar’. De vervanging van de geluidsinstallatie, 
bekostigd door de OV wordt ook erg gewaardeerd. Net als de inzet die de betrokken ouders 
namens de OV leveren. 
Vanessa geeft, als nieuwe inwoner van Rolde, aan informatie te missen. Henk wil hierover 
graag met haar in gesprek. 
 



10. Sluiting 

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

reguliere OV-vergadering zal plaatsvinden op 20 januari 2019. 

 


