
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging ´t Carillon 
d.d. 07 oktober 2020, locatie Geerpolderweg, aanvang 20.00u 

 
Aanwezig: Hanneke Mimpen, Wouter van der Knaap, Corina de Jong, Jessica Roelse, 

Jeroen van Ast, Danielle van ‘t Veld, Jeroen Verhage, Pascalle Kleiweg, Debby 

Tolboom, Esther van der Zaan, Alice op het Roodt. 

Afwezig:  Karin Hendriks, Mirte May, Bianca Vroegindewei, Chantal Verlaan, Trudy 

Verkleij. 

 Notulist: Alice op het Roodt. 

 

1. Opening 

Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 is de vergadering niet openbaar. 

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. 09-10-2019. 

Deze worden doorgenomen en vastgesteld. 

  

3. Verkiezing leden oudervereniging: 

1. Aftredend en herkiesbaar zijn: 
Hanneke Mimpen (als voorzitter en lid), Danielle van ’t Veld. 

Hanneke treedt af als voorzitter en zal nog 1 jaar als lid aanblijven. Danielle 

blijft aan als lid. 

Alice op het Roodt wordt voorgedragen en gekozen als nieuwe voorzitter. 

Corina de Jong wordt voorgedragen en gekozen als nieuwe secretaris. 

2. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 
Daphne van Delft en Ellen Bouwer. Beiden hebben geen kinderen meer op 

school. 

3. Aspirant- leden 2019-2020 kiezen als lid: Chantal Verlaan, Bianca 

Vroegindewei en Karin Hendriks hebben het afgelopen jaar meegedraaid. Zij 

zijn afwezig maar hebben  aangegeven dat ze bij de oudervereniging willen 

blijven. Zij worden alle drie lid. 

4. Aspirant-leden 2020-2021: Naar aanleiding van een oproep in de weekbrief 

hebben zich 3 ouders gemeld, te weten: Jeroen Verhage, Pascalle Kleiweg en 

Debby Tolboom. Zij zullen het komende jaar als aspirant-lid meedraaien en 

worden welkom geheten. 

5. Aftredend als vertegenwoordiging vanuit het team: Adri Merx 

6. Nieuwe vertegenwoordiging vanuit het team: Esther van der Zaan 

7. Leden OV vanaf september 2020:  
Ouders: Hanneke Mimpen, Jessica Roelse, Alice op het Roodt (voorzitter), 

Jeroen van Ast, Corina de Jong (secretaris), Wouter van der Knaap 

(penningmeester), Danielle van ’t Veld, Mirte May, Chantal Verlaan, Karin 

Hendriks, Bianca Vroegindewei, Jeroen Verhage (aspirant-lid), Pascalle 

Kleiweg (aspirant-lid) en Debby Tolboom (aspirant-lid) 

Teamleden: Trudy Verkleij, Esther van der Zaan 



  

4. Jaarverslag oudervereniging schooljaar 2019-2020 

Deze wordt doorgenomen, hier zijn geen vragen over. 

 

5.  Financieel verslag schooljaar 2019-2020    
1. Verslag kascommissie (deze wordt uitgereikt tijdens de ALV.) 

De kascontrole is gedaan Bianca van Wingerden, zij heeft deze goedgekeurd. 

 

Alle commissies die doorgang konden vinden die zijn onder budget gebleven. Er is 

meer geld over dan begroot was omdat meerdere activiteiten door Covid en de 

lockdown niet door konden gaan. 

Dit geld moet z.s.m. terug naar de leerlingen en niet blijven groeien op de rekening.  

 

Afgelopen jaar konden kleuterfeest en schoolreis niet doorgaan. Veel ouders hadden 

hier al wel de vastgestelde bijdrage voor betaald. Bij deze ouders wordt dat bedrag 

voor dit schooljaar 2020-2021 niet geïnd. De penningmeester heeft hier een overzicht 

van. 

 

Vorig jaar was er sprake van dat we een indexatie moesten doen op het bedrag van de 

ouderbijdrage. Deze is al vele jaren hetzelfde, maar de kosten lopen op. 

Omdat er van afgelopen schooljaar geld is overgebleven hoeven we dit jaar geen 

indexatie toe te passen en bekijken we dit komend schooljaar opnieuw. 

 

Momenteel zijn we ruim op koers wat betreft sparen voor het lustrum  in 2023-2024. 

(op basis van uitgaven in het verleden) en voor onze standaard reserve. 

Het voorstel is dan ook om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 

ongewijzigd te laten t.o.v. eerdere jaren. 

Hier gaat iedereen mee akkoord. 

 

6. Vooruitblik op activiteiten schooljaar 2020-2021 

Zie de begroting. In principe hebben we alle reguliere activiteiten begroot. Per 

activiteit moeten we kijken wat haalbaar is met de dan geldende regels vanuit de 

overheid wat betreft Covid  We hopen dat we zoveel mogelijk activiteiten kunnen 

aanbieden aan de kinderen, ook als dat in aangepaste vorm is. 

 

7. Begroting schooljaar 2020-2021 

De begroting 2020-2021 is gebaseerd op de budgetten van het afgelopen jaar en het 

aantal kinderen die op school zitten en /of instromen. 

 

 Vaststelling ouderbijdrage: 

Ouderbijdrage 1e en 2e kind 30 euro (per kind) 

Ouderbijdrage 3e en 4e kind 25 euro (per kind) 

Bijdrage schoolreis 10 euro (tenzij betaald in 2019-2020) 

Bijdrage kleuterfeest 5 euro (tenzij betaald in 2019-2020) 

Bijdrage kamp groep 8 75 euro (per kind) 

 

. 

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

-geen vragen. 

 De voorzittershamer wordt overgedragen en de vergadering wordt gesloten. 


