Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van
RK BS Het Vogelnest, d.d. 10 oktober 2016
1.

Opening
Wegens ziekte van voorzitter Henry Wulff opent penningmeester Sandra Nieuwenhuijsen om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn naast
leden van het schoolteam en OV-bestuursleden rond de 15 ouders aanwezig, iets
minder dan de vorige keer.

2.

Financiën
Op tafel ligt ter inzage de financiële verantwoording van het afgelopen schooljaar en de
begroting voor het huidige schooljaar. De uitgaven van het vorige schooljaar zijn hoger
geworden door de aanschaf van een digibord, dat de OV geschonken heeft aan de
school. Er was genoeg eigen reserve om dit te bekostigen. Gevraagd wordt of dit
financiële overzicht ook op de website kan komen te staan.
Een ander punt is dat de inning van de ouderbijdragen strakker opgezet wordt. In de
begroting werd er rekening mee gehouden dat 10 % van de ouders de ouderbijdragen
niet betaalden. Dit wil het OV-bestuur het liefst terugbrengen naar 0 %, omdat het
oneerlijk is ten opzichte van verreweg de meeste ouders die wel betalen. Ouders die niet
betaalden hebben een brief gekregen dat hun kinderen daardoor niet meekunnen naar
schoolreisje en kamp. Dit heeft er al in geresulteerd dat het aandeel niet betalende
ouders van 10% naar 4% is gedaald !
Op voorstel van het OV-bestuur wordt besloten de ouderbijdrage voor de OV te gaan
indexeren, om ook in de toekomst alle activiteiten te kunnen bekostigen. De ouderbijdragen worden dit jaar met 1 euro verhoogd naar 27 euro. De overige bijdragen
blijven hetzelfde. Te weten: bijdrage kleuterfeest 14 euro; bijdrage schoolreis 34 euro en
bijdrage kamp 85 euro.
Vragen over onder meer de financiën kunnen later nog altijd via de mail gesteld worden
aan het OV-bestuur.

3.

Overige punten
Gevraagd wordt of er al meer informatie over de plannen van de gemeente over het
samenvoegen van schoolgebouwen bekend is. Dit naar aanleiding van de informatieavond die daarover gehouden is. Ine antwoordt dat dit nog niet het geval is, maar dat
nieuws hierover in de Vogelvlucht opgenomen zal worden.

4.

Sluiting
Sandra bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Ine bedankt de bestuursleden
van de OV voor hun constante inzet. Het bestuur kan nog wel een lid gebruiken wiens
kind/kinderen in de onderbouw zitten.
Na het officiële gedeelte volgt er een boeiende presentatie van Adri Smits en Marijn van
Vloten over de kanjertraining, waar de school mee werkt.
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