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         Notulen ALV 

 

 

Vergadering  Algemene Ledenvergadering     

Vergaderdatum  Donderdag 13-10-2022     

Tijd   20.00 uur 

Vergaderlocatie  Ouverturelaan 

Aanwezig: Alice op het Roodt, Wouter van der Knaap, Corina Rustenburg de Jong, 

Pascalle Kleiweg, Debby Tolboom, Bianca Vriend, Arlette Vos, Brenda 

Bosloper, Laura Azahhaf, Sophie van Diest en Sandra Thornton 

 Ellen, Linda, Nordin (ouders aanwezig na oproep in de weekbrief)  

 Esther van der Zaan  

 Rosa Houweling 

Afwezig Jeroen Verhage, Paul van Wijngaarden, Sam Meijer  

Notulist Corina Rustenburg de Jong 

Afschrift Rosa Houweling 

 

1. Opening (Alice op het Roodt) 

Alle stukken zijn via de weekbrief en de website gecommuniceerd. Hier zijn via 
de mail geen vragen/opmerkingen over gekomen. Ook tijdens de vergadering 
heeft niemand hier vragen over.  
 

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13-10-2021. 

Deze worden doorgenomen en vastgesteld. 

3. Verkiezingen leden oudervereniging: 

 

1. Aftredend en herkiesbaar zijn: 

Niemand. 

2. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 

Kees Kooistra (is verhuisd in december 2021) Karin Hendriks en Chantal 

Verlaan (zij hebben allebei geen kinderen meer op school).  

3. Aspirant- leden 2021-2022 die worden gekozen als lid: Arlette Vos, Bianca 

Vriend en Paul van Wijngaarden.  

4. Aspirant-leden 2022-2023: Brenda Bosloper, Laura Azahhaf, Sophie van 

Diest en Sandra Thornton. 

5. Aftredend als vertegenwoordiging vanuit het team: Dewi Rètel 
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6. Nieuwe vertegenwoordiging vanuit het team: Sam Meijer (al gestart in 

2022) 

7. Leden OV vanaf oktober 2022:  

Ouders: Alice op het Roodt (voorzitter), Wouter van der Knaap 

(penningmeester), Corina Rustenburg de Jong (secretaris), Jeroen 

Verhage, Pascalle Kleiweg, Debby Tolboom, Arlette Vos, Bianca Vriend, 

Brenda Bosloper (aspirant-lid), Laura Azahhaf (aspirant-lid), Sophie van 

Diest (aspirant-lid) en Sandra Thornton (aspirant-lid). 

Teamleden: Esther van der Zaan en Sam Meijer 

 

4. Jaarverslag oudervereniging 2021-2022: 

Deze staat op de website van ’t Carillon onder het kopje oudervereniging. Er is 

wat verwarring over of de sportdag nu 2 of 3 keer is afgelast. Dit blijkt 3x. Het 

jaarverslag is leuk geschreven wordt er opgemerkt. 

 

5. Financieel verslag schooljaar 2021-2022: 

Deze staat op de website van ’t Carillon onder het kopje oudervereniging. Het 

verslag van de kascommissie is in te zien tijdens de ALV. 

We hebben iets ingeleverd op onze reserves. Dit jaar komen we iets in de min uit, 

dit is allemaal goed verklaarbaar. De inflatie is eind vorig schooljaar al begonnen 

en we hebben als oudervereniging gekozen voor nieuwe kleding. Dit was niet 

begroot. Ieder jaar wordt er gespaard voor het lustrum dat iedere 5 jaar 

plaatsvindt. Omdat er al een flink bedrag gespaard is en de algemene reserves op 

peil zijn is dit geen punt van zorg. 

 

6. Vooruitblik op activiteiten schooljaar 2022-2023: 

Dit jaar organiseren we dezelfde activiteiten als in het vorige schooljaar, hiervoor 

is per activiteit een bedrag begroot. Ook zal de OV een stukje investeren in het 

ideal betaalsysteem dat is aangeschaft namens school. De verwachting is dat dit 

het gemak tot betalen aanzienlijk zal vergroten. De bijdrage blijft vrijwillig, dit is 

ook wettelijk vastgesteld.  

 

7. Begroting schooljaar 2022-2023: 

De begroting 2022-2023 is gebaseerd op de budgetten van het afgelopen jaar en 

het aantal kinderen dat op school zit en /of instroomt. Tevens is er rekening 

gehouden met een inflatie van 10%. 

 

Zoals het nu begroot is komen we op een tekort van 50 euro. We willen graag de 

ouderbijdrage iets verhogen. Dit is al ruim 7 jaar niet gedaan. Daarnaast willen 

we graag in het lustrum jaar de eigen bijdrage voor schoolreis en kleuterfeest ook 

vragen. Daardoor is het ondanks grote inflatie en minder kinderen op school 

mogelijk om tot een minimale verhoging te komen. Het Carillon heeft al jaren een 

hoge betalingsgraad, ruim 90%. Dit willen we graag zo houden en daarom is het 

voorstel minimaal te verhogen. In deze dure tijden is het belangrijk dat het zoveel 

mogelijk betaalbaar blijft voor ouders. Mochten er problemen ontstaan is er altijd 

een mogelijkheid voor ouders om bij de gemeente te vragen om een vergoeding.  
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 Voorstel bijdragen voor het komende schooljaar: 

 Vastgesteld. 

Ouderbijdrage per kind 32,50 euro 

Bijdrage schoolreis per kind 12 euro  

Bijdrage kleuterfeest per kind 6 euro  

Bijdrage kamp groep 8 per kind 85 euro  
 

Niemand stemt tegen dus bij deze zijn de nieuwe bedragen vastgesteld. De MR heeft 

hier al eerder per mail goedkeuring voor gegeven.  

 

8. Rondvraag/ w.v.t.t.k. 

Er komt een vraag over leerkrachtbezetting. Rosa pakt dit op met de betreffende 

ouder. 

Vergadering gesloten om 20.33 

 

 

 


