
OUDERVERENIGING 

Basisschool ‘de leilinde’ 

 

Secretariaat: Weijererf 17 
Postcode: 5541 SZ Reusel 
Telefoon: 0497 – 645675 

 
 
Notulen jaarvergadering van de oudervereniging  

Datum: donderdag 23 januari 2020 

Aanvang: 19.45 uur 

Aanwezige OR-leden:   Erna, Marjan, Yvonne W., Linda, Sjaan, Sandra, Irene, Yvonne V. en Sacha 

Aanwezige ouders;       16 ouders en directielid Henk Janssen en Marius Wouters 

Afmelding:           Marjon en Caroline  

 
 

1) Opening jaarvergadering; door voorzitter Marjan 

 
 
2) Jaarverslag 2018-2019; 

Het jaarverslag is door voorzitter Marjan gepresenteerd en toegelicht. Het jaarverslag is door alle aanwezigen 

goedgekeurd en ter plekke ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

 
 
3)  Financieel jaarverslag 2018-2019; 

Penningmeester Linda heeft het financieel jaarverslag en begroting 2018/2019 gepresenteerd en toegelicht. Hierbij 

is benoemd dat de opbrengsten via Sam’s kledingactie en de RaboClubsupport erg welkome inkomsten 

zijn. Elke kg kleding / elke stem is geld waard. De jaarlijkse ouderbijdrage is al sinds het begin van het eurotijdperk € 

20 per kind en nooit verhoogd/geïndexeerd. De ouderraad heeft besloten om met ingang van schooljaar 2019/2020 

de jaarlijkse bijdrage per kind te verhogen naar €25. De kosten van de grootste uitgavenpost, de schoolreisjes, 

inclusief alle bijbehorende zaken zoals busvervoer, stijgen namelijk jaarlijks.  

Ook wordt jaarlijks een bedrag (€ 1.275) gereserveerd voor de gezamenlijk schoolreis welke elk kind 1x in zijn 8-jaar 

basisschool aan deelneemt. Met ingang van schooljaar 2018/2019 wordt jaarlijks € 1.500 gereserveerd. 

Rick van der Heijden en Bert Schellekens hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. We danken hen beiden 

hiervoor.  Voor volgend jaar heeft een nieuw kascommissielid zich aangemeld voor de kascontrole, Barry Graat. Hij 

vervangt Bert Schellekens. 

Het financiële verslag is goedgekeurd door alle aanwezigen en ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

 
 

4)  Rondvraag:  

- Sams’s kledingactie nogmaals onder aandacht brengen voor alle ouders op SS aangezien verschillende aanwezige 

ouders hiervan niet op de hoogte zijn. De kledingcontainer staat aan de zijkant van school, bij de aula. Elke kg kleding 

levert geld op om activiteiten te organiseren voor de kinderen. 

- vraag of schoolreisjes ook deels door school worden betaald? Nee, volgens budget worden alle jaarlijkse 

schoolreisjes volledig door de OR betaald.  

- batterijen inleveren, levert dit nog geld op; nee. 

  
Sluiting om 20.00 uur. Marjan bedankt iedereen voor de aanwezigheid, bedankt alle ouders voor hun ouderhulp van 

het afgelopen schooljaar en hopelijk kan school komend schooljaar wederom op uw hulp rekenen. Ze geeft het woord 

aan Lenny van den Oetelaar welke een informatieavond gaat verzorgen betreffende Media-opvoeding voor kinderen 

vanaf groep 1 tot en met groep 8. 


