Notulen

Vergadering

Algemene Ledenvergadering

Vergaderdatum

Woensdag 13-10-2021

Tijd

20.00 uur

Vergaderlocatie

Ouverturelaan

Aanwezig:

Marco van Helden (directeur), Alice op het Roodt, Corina Rustenburg de
Jong, Karin Hendriks, Chantal Verlaan, Jeroen Verhage, Pascalle Kleiweg,
Debby Tolboom, Esther van der Zaan, Paul van Wijngaarden, Arlette Vos,
Bianca Vriend, Kees Kooistra,

Afwezig

Wouter van der Knaap

Notulist

Corina Rustenburg de Jong

Afschrift

Marco van Helden

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.
2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4-10-2020.
Deze worden doorgenomen en vastgesteld.
3. Verkiezingen leden oudervereniging:
1. Aftredend en herkiesbaar zijn:
Alice op het Roodt (als voorzitter en lid), Corina Rustenburg de Jong (als
secretaris en lid), Wouter van der Knaap (als penningmeester en lid)
2. Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Hanneke van Gils, Jeroen van Ast, Jessica Roelse (zij hebben alle drie geen
kinderen meer op school), Bianca Vroegindewei en Mirte May (zij kunnen
het niet meer combineren met hun werk).
3. Aspirant- leden 2020-2021 die worden gekozen als lid: Pascalle Kleiweg,
Debby Tolboom en Jeroen Verhage.
4. Aspirant-leden 2021-2022: Arlette Vos, Bianca Vriend, Kees Kooistra, Paul
van Wijngaarden.
5. Aftredend als vertegenwoordiging vanuit het team: Trudy Verkleij
6. Nieuwe vertegenwoordiging vanuit het team: Dewi Rètel.
7. Leden OV vanaf september 2021:
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Ouders: Alice op het Roodt (voorzitter), Wouter van der
Knaap(penningmeester), Corina Rustenburg de Jong (secretaris), Chantal
Verlaan, Karin Hendriks, Jeroen Verhage , Pascalle Kleiweg, Debby
Tolboom, Arlette Vos (aspirant-lid), Paul van Wijngaarden (aspirant-lid),
Kees Kooistra (aspirant-lid), Bianca Vriend (aspirant-lid).
Teamleden: Esther van der Zaan en Dewi Rètel
4. Jaarverslag oudervereniging 2020-2021:
Deze staat op de website van ’t Carillon onder het kopje oudervereniging.
Geen op- of aanmerkingen.
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.
Wouter is afwezig i.v.m. privé omstandigheden. Hij is wel bereikbaar om verdere
uitleg te geven indien gewenst.
De kascontrole is gedaan door Bianca van Wingerden, zij heeft deze goedgekeurd.
Alle commissies die doorgang konden vinden zijn binnen budget gebleven
behalve de schoolreis. Er was geld begroot voor andere commissies die geen
doorgang konden vinden en dat is gebruikt om het teveel van de schoolreis te
compenseren.
De OV van ‘t Carillon streeft ernaar om financieel het lustrum zelf te kunnen
bekostigen zodat we niet afhankelijke zijn van sponsorinkomsten. Doel is om
over een reserve van € 14000 te beschikken i.v.m. het lustrum in het jaar
2023/2024. Momenteel is de reserve ongeveer 96% van dit bedrag, als gevolg
van veel minder uitgaven dan gepland in het jaar 2019/2020 alsmede een
bijstelling van het streefbedrag naar beneden, als gevolg van een (veel) lager
verwacht leerlingen aantal dan bij het voorgaande lustrum
De algemene reserve is bedoeld voor onverwachte uitgave en om niet afhankelijk
te zijn van bankfinanciering. Doel is om deze op een niveau van € 6.000 te
hebben.
Zowel het lustrum als de algemene reserve zijn op het gewenste niveau.
6. Vooruitblik op activiteiten schooljaar 2021-2022:
Zie de begroting. Alle reguliere activiteiten zijn begroot, dit jaar is er een verschil
gemaakt in de begroting van de excursies en de wintercommissie. Deze worden
zelden tot nooit gebruikt. Dit budget is gebruikt om o.a. de schoolreiscommissie
wat meer budget te geven. Indien blijkt dat dit geld alsnog nodig is kunnen we dat
ook bekostigen. Ook dit jaar moeten we misschien nog rekening houden met
Covid.
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7. Begroting schooljaar 2021-2022
De begroting 2021-2022 is gebaseerd op de budgetten van het afgelopen jaar en
het aantal kinderen die op school zitten en /of instromen.
Vastgesteld de bijdragen voor het komende schooljaar:
➢
Ouderbijdrage 1e en 2e kind

30 euro (per kind)

Ouderbijdrage 3e en 4e kind

25 euro (per kind)

Bijdrage schoolreis

10 euro

Bijdrage kleuterfeest

5 euro

Bijdrage kamp groep 8

75 euro (per kind)

8. Rondvraag/ w.v.t.t.k.
Geen vragen.
De vergadering wordt gesloten.
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