
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging ´t Carillon 
d.d. 09 oktober 2019, locatie Geerpolderweg, aanvang 20.00u 

 
Aanwezig: Hanneke Mimpen (voorzitter), Wouter van der Knaap (penningmeester), 

Jessica Roelse, Jeroen van Ast, Corina Rustenburg de Jong, Danielle van ’t Veld, 

Mirte May, Karin Hendriks, Bianca Vroegindewei, Chantal Verlaan, Bastiaan Top, 

Trudie Verkleij, Danielle van ’t Veld 

Afwezig: Gertjan de Korte, Alice op het Roodt (secretaris), Ellen Bouwer, Trudy 

Verkleij, Adri Merx 

Dit jaar is er geen belangstelling van overige ouders.  

 Notulist: Corina Rustenburg de Jong 

 

1. Opening. 

  De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. Er zijn geen aanvullende 

punten en de agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 03-10-2018. 

Geen op- of aanmerkingen, de inhoud is vastgesteld.  

  

3. Verkiezing leden oudervereniging: 

1. Aftredend en herkiesbaar zijn: 

Daphne van Delft en Jeroen van Ast.  

-Allen worden herkozen. 

2. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 

Gertjan de Korte.  

3. Aspirant- leden: Chantal Verlaan, Bianca Vroegindewei en Karin Hendriks.  

De drie aspirant leden worden hartelijk welkom geheten door de ouderraad. 

4. Aftredend als vertegenwoordiging vanuit het team: - 

5. Nieuwe vertegenwoordiging vanuit het team: - 

6. Leden OV vanaf september 2019:  

Ouders: Hanneke Mimpen, Jessica Roelse, Alice op het Roodt, Daphne van 

Delft, Jeroen van Ast, Corina Rustenburg de Jong, Wouter van der Knaap, 

Ellen Bouwer, Danielle van ’t Veld, Mirte May, Chantal Verlaan (aspirant lid), 

Karin Hendriks (aspirant-lid), Bianca Vroegindewei (aspirant-lid). 

Teamleden: Adri Merx, Trudy Verkleij.  

  

4. Jaarverslag oudervereniging schooljaar 2018-2019 

Deze worden doorgenomen en vastgesteld.  

 

5. Vooruitblik op activiteiten schooljaar 2019-2020 

Dit jaar zijn er geen bijzonderheden. Alleen hebben we geen Koningsspelen dit jaar 

maar gewoon een sportdag. Ook dit jaar zal er een meester en juffendag zijn, dat is 

vorig jaar goed bevallen.  

 

6. Financieel verslag schooljaar 2018-2019    



Verslag kascommissie (deze wordt uitgereikt tijdens de ALV. 

Dinsdag (1-10-2019) heeft de kascontrole wederom plaatsgevonden. Deze werd voor 

het tweede jaar op rij uitgevoerd door Robert-Jan Hoogerwerf en Hilde Verbeek, 

waarvoor dank! De kascontrole is goedgekeurd. Vanaf volgend jaar zijn we op zoek 

naar 2 nieuwe vrijwilligers die de kascontrole op zich willen nemen.  

 

We hadden afgelopen jaar minder inkomsten maar wel veel meer uitgaven. Dit omdat 

we een lustrum jaar hadden. Er was geen kleuterbijdrage en geen schoolreisbijdrage. 

De begroting was -15.000 uit onze reserves. Het is geworden -16700 euro. Dit is 

uiteindelijk 1700 meer geworden.  

Dit heeft een aantal redenen; aan het begin van het jaar leek het allemaal prima uit te 

komen. Zo hebben we meer ouderbijdrage ontvangen, ongeveer 200 euro meer.  Sint 

en Kerst zijn onder budget gebleven. Er is geen wintercommissie geweest en er is ook 

geen bijdrage geleverd aan de meester en juffen dag. Ook bleek dat er 4 euro minder 

per persoon werd gevraagd voor de entree van de Efteling.  

Hierdoor bleek halverwege het schooljaar dat er budget zou overblijven en is er 

besloten dat dat werd gestoken in de aanschaf van nieuwe schooltenues voor de hele 

school en sporttenues voor de hogere klassen.  

Helaas bleek later, tegen het einde van het schooljaar dat er toch wat afwijking was. 

De bussen waren duurder voor de schoolreis omdat er op 2 tijdstippen moest worden 

teruggereden. De consumpties waren ook wat duurder. De Efteling was per persoon 4 

euro goedkoper dan begroot, daarentegen zijn we met ongeveer 30 man meer op 

schoolreis gegaan. Dit kwam o.a. door extra begeleiding die mee moest. Al met al kom 

je dan dus aan het verschil van 1700 euro.  

We willen niet onnodig oppoten dus het is geen ramp. Wel moeten we ons realiseren 

dat er komend jaar niet veel ruimte is om te sparen voor het volgende lustrum. Daar 

hebben we momenteel nog wel een reserve van ruim 5000 euro dus dat is ook binnen 

de verwachting.  

Ouderbijdrage hoeft dit jaar niet aangepast te worden, overigens is dit al 9 jaar niet 

gebeurd. Volgend jaar is het verstandig hier toch naar te kijken. 

Bastiaan vraagt zich af of de begroting voor komend schooljaar niet te optimistisch is 

omdat hij aangeeft dat er minder kinderen zijn dit jaar. Dit blijkt maar 2 af te wijken in 

de berekening van Wouter. Dit blijkt een wat vertekend beeld te zijn bij Wouter omdat 

de kleuters worden meegerekend tot aan het einde van het schooljaar. Dit is omdat de 

kleuters nog een eigen bijdrage leveren van 5 euro aan het einde van het jaar voor het 

kleuterfeest. Op peildatum 1 oktober zijn er wel degelijk minder kinderen dan vorig 

schooljaar.  
 

7. Begroting schooljaar 2019-2020 

Er zijn geen vragen over de begroting van volgend jaar. De ouderbijdrage houden we 

hetzelfde. Er staat naast de 6000 euro voor onvoorziene uitgaven nog 5520 euro op de 

spaarrekening voor het komende lustrum.  

Voor Kerst en Sinterklaas is dit jaar minder gereserveerd, dat komt omdat er dit jaar 

geen versieringen hoeven worden aangeschaft. Wintercommissie blijft gelijk, tevens 

de Pasen. Vorig jaar is er minder uitgegeven, waarschijnlijk door gunstige inkopen. 

Dit jaar blijft het budget gelijk aan vorig jaar, misschien blijft er weer over en dan kan 

het in de toekomst worden bijgesteld. Voorgaande jaren ging het budget altijd wel op. 

Schoolreis en kleuterfeest blijven hetzelfde als 2 jaar geleden. Ook het kamp blijft 

gelijk, alleen het afscheid groep 8 wordt iets verhoogd omdat we daar altijd net wat 

meer uitgeven. Excursies blijven gelijk. Verwacht gunstig resultaat van 530 euro. 



 

De begroting 2019-2020 is gebaseerd op de budgetten van het afgelopen jaar en het 

aantal kinderen die op school zitten en /of instromen. 

 

 

 

 

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) 

 

➢ Vaststelling ouderbijdrage,  

Ongewijzigd. 

➢ Vaststelling bijdrage schoolreis 

Ongewijzigd. 

➢ Vaststelling bijdrage kleuterfeest 

Ongewijzigd.  

➢ Vaststelling bijdrage kamp groep 8 

Ongewijzigd. 

. 

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

 

Er zijn geen verdere vragen. Iedereen bedankt voor zijn/ haar tijd. 


