Notulen Jaarvergadering
Oudervereniging Basisschool Antonius
19 november 2019
1. Opening
De voorzitter opent om 19.34 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Aanwezig namens de OV: Hester de Ruiter (voorzitter), Angelique Pietersen
(penningmeester; aftredend), Bianca Veenhof (secretaris), Carla Leliveld, Laura
Kluinhaar, Natasja de Rooij, Pauline van Leeuwen en Jules van Kampen
Aanwezig namens de directie en het team: Ans Blanken, Lenn van Doorne en Myrna
Willers
Aanwezig namens de MR en ouders: Aanwezig namens de kascontrolecommissie: Hanriëtte Brouwer
2. Vaststellen notulen 9 november 2018
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Jaaroverzicht 2018-2019
De secretaris leest (beknopt) het jaaroverzicht voor. Toegevoegd wordt een dankwoord
voor alle ouderhulp in het afgelopen jaar en met name tijdens het opbouwen en
opruimen van festiviteiten. Het jaaroverzicht wordt gepubliceerd op de website.
4. Financieel verslag 2018-2019
De aftredend penningmeester presenteert het verslag over 2018-2019 en de begroting
voor 2019-2020. De belangrijkste punten hierin zijn:
• De post diversen is iets hoger uitgevallen dan begroot. Hierin zit een
attentie voor juf Hannie die 40 jaar in het onderwijs zit, het afscheid van
een aantal leerkrachten en de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie.
• Het budget voor Kerst is verhoogd omdat er dit jaar nieuwe kerstbomen
aangeschaft gaan worden.
• Voor schoolpleininrichting is nog een bedrag over van €366,64. Verzoek
aan het team om te brainstormen wat we met dit bedrag kunnen voor
het schoolplein.

5. Verslag kascontrole commissie
Hanriëtte Brouwer en Rianne van Capel hebben de kascontrole uitgevoerd en geven aan
dat het er allemaal prima uit ziet. De OV bedankt hen beiden voor hun medewerking.
Marcel Brouwer en Rianne van Capel worden gevraagd om de kascontrole van volgend
jaar voor hun rekening te nemen.
6. Verantwoording schoolbijdrage 2018-2019
De schoolbijdrage van € 25 per kind per jaar wordt door de OV geïncasseerd en
overgemaakt aan de school. In het afgelopen jaar is de schoolbijdrage in zijn geheel
geïnvesteerd in ICT middelen. 6 x Ipad incl. hoezen en programma’s voor de kleuters,
Ipad’s incl. hoezen en programma’s voor groep 3 en vanaf groep 4 chromebooks.
Tijdens deze vergadering wordt besloten om de ouderbijdrage niet te verhogen. Er is
voldoende reserve.
7. Aftredende OV leden en nieuwe OV leden
Aftredend is: Angelique Pietersen
Hester bedankt haar voor haar inzet de afgelopen jaren en overhandigt een cadeau.
Tijdens deze vergadering wordt Jules van Kampen benoemd tot nieuwe
penningmeester.
8. Rondvraag en sluiting
Vanuit de groepsouders binnen de OV wordt aangegeven dat het organiseren van
activiteiten momenteel een te grote belasting is voor de groepsouders. Door het
teruglopende aantal leerlingen en het samenvoegen van groepen zijn er minder
groepsouders maar het aantal activiteiten is gelijk gebleven. In de reguliere OV
vergadering gaan we kijken hoe we meer ouders kunnen betrekken bij het organiseren
van de activiteiten.
De voorzitter sluit om 19.55 uur de vergadering.

