OUDERVERENIGING

Basisschool ‘de leilinde’
Secretariaat: Weijererf 17
Postcode: 5541 SZ Reusel
Telefoon:
0497 – 645675

Notulen jaarvergadering van de oudervereniging
Datum: maandag 21 januari 2019
Aanvang:
19.45 uur
Aanwezige OR-leden:
Erna, Marjan, Yvonne M., Linda, Sjaan, Sandra en Sacha
Aanwezige ouders;
10 ouders en directieleden Marius Wouters en Henk Janssen
Afmelding:
Marjon, Janine, Yvonne S., Caroline

AGENDA
1.

Opening jaarvergadering; door voorzitter Marjan

2. Jaarverslag 2017-2018;
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.
Vanuit de aanwezigen kwam er nog de vraag naar de verdeling van de opbrengst van de sponsorloop:
Dit werd door Marius toegelicht; Stichting Leergeld heeft € 1.700 mogen ontvangen, de overige € 4.000 zijn
gereserveerd voor de speeltoestellen.

3. Financieel jaarverslag 2017-2018
Penningmeester Linda heeft het financiële jaarverslag welke door oud-penningmeester Roos is opgesteld,
gepresenteerd en toegelicht. Hierbij is benoemd dat de opbrengsten via de Sam’s kledingactie en de
RaboClubkasCampagne erg welkome inkomsten zijn en dat elke kg kleding/ elke stem geld waard is.
De jaarlijkse ouderbijdrage is als sinds het eurotijdperk € 20 per kind en nooit verhoogd/geïndexeerd. De
ouderraad gaat dit schooljaar gebruiken om te beoordelen of deze bijdrage in de toekomst voldoende zal zijn. De
prijzen van de grootste uitgavenpost, de schooluitstapjes, stijgen namelijk jaarlijks Ook wordt jaarlijks een bedrag
gereserveerd voor de gezamenlijke schoolreis welke elk kind 1x in zijn 8-jaar basisschool aan deelneemt. Het
uiteindelijke resultaat is dus minimaal.
Een opmerking/vraag vanuit de aanwezigen inzake de begroting 2017/2018; er zijn minder uitgaven gedaan dan
begroot en meer inkomsten geweest dan begroot. Toch is het resultaat maar € 16 positief. Als de OR zich aan de
begroting had gehouden was er niet voldoende geld geweest voor de reservering. Linda licht toe dat dit een
correcte constatering is. Dit was onze conclusie ook en we hadden deze actie al voor dit schooljaar uitgezet om de
begroting passend te maken met de benodigde reservering en goed in kaart te brengen hoe het kostenverloop is
zodat we vooruit kunnen kijken voor de komende jaren. Wellicht ook een optie als OR om extra activiteiten te
organiseren.
Ellen Sanders en Bert Schellekens hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd na een klein positief
boekingsverschil van € 10,89. We danken hen beiden hiervoor.
Tevens is onder de aanwezige ouders gevraagd naar een nieuw kascommissielid voor de kascontrole betreffende
schooljaar 2018/2019. Hiervoor heeft Rick van der Heijden zich aangemeld. Hij zal de volgende kascontrole samen
met Bert Schellekens gaan verrichten.

Het financiële verslag is goedgekeurd door alle aanwezigen en ondertekend door de voorzitter en secretaris.
4. Goedkeuring huishoudelijk reglement (HHR);
Voorzitter Marjan geeft aan de dat vorig jaar de nieuwe statuten zijn gepasseerd bij Notariskantoor Van
Voskuijlen & Koekkoek in bijzijn van de voorzitter en secretaris. Naar aanleiding daarvan is een HHR opgesteld
waarin we richtlijnen hebben vastgelegd voor de ouderraad welke een aanvulling zijn op de statuten. Dit stond
voor eenieder ter inzage op de site van de Leilinde. Marjan vraagt aan alle aanwezigen om goedkeuring van dit
HHR. Een vraag van de aanwezigen is, wat er precies vermeld staat in het HHR. Secretaris Sacha licht dit kort toe
middels concrete voorbeelden welke in het HHR zijn vermeld. De volgende onderwerpen worden extra benoemd
in het HHR; een maximumbedrag voor uitgaven voor ouderraadleden in werkgroep/in dagelijks bestuur,
verlenging van zittingsduur, verantwoordelijkheden ouderraadleden, aanvulling van taken dagelijks bestuur,
aanvulling voor samenstelling kascommissie.
Het HHR is goedgekeurd door alle aanwezigen en ondertekend door de voorzitter en secretaris.

5.

Rondvraag: geen vragen/opmerkingen.

De jaarvergadering wordt om 20.00 uur gesloten.
Marjan bedankt iedereen voor de aanwezigheid en geeft het woord aan Joris Klerks welke een informatieavond gaat
verzorgen betreffende Beweegwijs in het algemeen en Beweegwijs op de Leilinde.

