Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van
RK BS Het Vogelnest, d.d. 5 oktober 2015
1.

Opening
Voorzitter Henry Wulff opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Er zijn naast leden van het schoolteam en OV-bestuursleden ongeveer 20
ouders aanwezig. Veel meer dan op de vorige ALV’s, een verheugende zaak!

2.

Financiën
Op tafel ligt ter inzage de financiële verantwoording van het afgelopen schooljaar en de
begroting voor het komende schooljaar.
De OV heeft nu een tegoed van rond de 13.000 euro. Er lopen op dit moment 3
projecten waar dit geld aan besteed kan worden, te weten: een nieuw keukenbord, een
nieuw verrijdbaar digibord en vervanging van de sterk verouderde aardrijkskundeboeken. De school is gevraagd hiervoor offertes te leveren, maar die zijn er nog niet.
Ook moeten er reserves blijven voor de komende jaren.
Er wordt officieel afscheid genomen van oud-penningmeester Mike van der Weg, die
zich jarenlang voor het Vogelnest ingezet heeft. Henry bedankt Mike voor alles wat hij
voor de school gedaan heeft.

3.

Kascommissie
Twee ouders zijn bereid gevonden om de kascontrole van het schooljaar te doen.

4.

Vaststellen ouderbijdrage
Het voorstel van het OV-bestuur is om dit schooljaar de ouderbijdrage voor de OV gelijk
te houden, maar de jaren daarna te indexeren. Het kan dit schooljaar gelijk blijven omdat
het budget van de OV nu nog vrij ruim is. De vergadering gaat hiermee akkoord.

5.

Rondvraag en sluiting
Vragen over onder meer de financiën kunnen op de ALV of later via de mail gesteld
worden aan het OV-bestuur.
Vanuit de kleutergroep zitten er nog geen ouders in het OV-bestuur, belangstellenden
zijn welkom !
Henry bedankt met name de ouders die vanavond gekomen zijn en sluit om 20.00 uur
het officiële deel van de vergadering, waarna er een interessante presentatie van Elise
te Pas van Bureau ICE plaatsvindt over het 5 gelijke dagen model in relatie tot het
huidige schooltijdenmodel, gevolgd door een discussie daarover met de aanwezigen.
Wordt vervolgd !
Verslaglegging: Cor van Donkersgoed
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