
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging ´t Carillon 
d.d. 03 oktober 2018, locatie Geerpolderweg, aanvang 20.00u 

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

Alice op het Roodt (secretaris), Jessica Roelse, Jeroen van Ast, Gertjan de Korte, 

Corina de Jong, Ellen Bouwer, Danielle van ’t Veld, Mirte May, Bastiaan Top, Trudie 

Verkleij en André Somers 

 Afwezig: Daphne van Delft, Adri Merx 

 Notulist: Alice op het Roodt. 

 

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. 27-09-2017 

Wijziging op naam van het document. Dit zijn de notulen en niet de agenda. 

Goedgekeurd op inhoud. 

  

3. Verkiezing leden oudervereniging: 

1. Aftredend en herkiesbaar zijn: 

Jessica Roelse, Alice op het Roodt, Corina de Jong en Wouter van der Knaap. 

-Allen worden herkozen. 

2. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: 

Xavier Ridderstap is begin van het schooljaar 2017-2018 gestopt als algemeen 

lid omdat hij niet langer een kind op het Carillon heeft.  

3. Aspirant- leden: Mirte May. 

-Mirte wordt gekozen en welkom geheten als aspirant-lid en zal dit schooljaar 

meelopen met meerdere activiteiten en aansluiten bij de vergaderingen. 

4. Aftredend als vertegenwoordiging vanuit het team: - 

5. Nieuwe vertegenwoordiging vanuit het team: - 

6. Leden OV vanaf september 2018:  

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

Delft, Jeroen van Ast, Gertjan de Korte, Corina de Jong, Wouter van der 

Knaap, Ellen Bouwer, Danielle van ’t Veld en Mirte May (aspirant-lid). 

Teamleden: Adri Merx, Trudy Verkleij.  

  

4. Jaarverslag oudervereniging schooljaar 2017-2018 

Deze wordt doorgenomen  en vastgesteld.  

 

5. Vooruitblik op activiteiten schooljaar 2018-2019 

We zitten in een lustrumjaar, dat brengt enkele wijzigingen met zich mee, naast de 

reguliere activiteiten. 

Normaal gesproken hebben de kleuters een kleuterfeest, groepen 3 t/m 7 gaan op 

schoolreis en groep 8 gaat op kamp. Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 8 met elkaar op 

schoolreis. Het kleuterfeest vervalt hierdoor, groep 8 gaat uiteraard wel op kamp. 



Er  wordt een extra feestdag georganiseerd op 24 juni. Carnaval staat dit jaar weer op 

het programma en we doen mee aan de Koningsspelen i.p.v. een sportdag. 

Alle activiteiten worden door een commissie van leerkrachten en leden van de 

oudervereniging georganiseerd. 

 

6. Financieel verslag schooljaar 2017-2018    

1. Verslag kascommissie (deze wordt uitgereikt tijdens de ALV)  

     Robert-Jan Schoonderwerf  en Hilde Verbeek hebben dit jaar de jaarrekening              

gecontroleerd en goedgekeurd, waarvoor dank!  

  

Het financiële rapport wordt uitgereikt en dhr. Somers heeft hier enkele vragen over. 

-De OV spaart meer geld dan is begroot, hoe kan dat? 

Enkele commissies hebben voor afgelopen schooljaar een ruimer budget gekregen, zoals Sint 

en Kerst. Bedoeling was om een grote investering te doen in nieuwe pakken en nieuwe 

versiering. Omdat we zuinig zijn, hebben we toch besloten deze investering net ná Sint en 

Kerst te doen, omdat dan alles vele malen goedkoper is. Gebleken is dat dan toch niet alles 

meer te krijgen is en we hebben ervoor gekozen om in het nieuwe schooljaar te investeren en 

om, met name  voor de kerstversiering op de Geerpolderweg, een gericht plan te maken voor 

wat we nodig hebben. 

 

Andere commissies hadden juist iets meer budget nodig, links- of rechtsom, het komt  altijd 

de leerlingen ten goede! 

 

-De post ‘oudervereniging’ is ruim over budget gegaan i.v.m. kosten omtrent het overlijden 

van conciërge Leo Dolislager en de post ‘groep 8’ is over budget gegaan i.v.m. een lange 

termijn investering in tafels en soepketels. 

    

Inkomsten van de ouderbijdrage ligt rond de 94%. 

Alle reserves zijn op het gewenste niveau. 

 

-Waarom gaan alle gelden die over zijn in de lustrumpot? 

Het is volgens de OV niet nodig om alles uit te specificeren en overal potjes voor te maken.  

Gelden die over zijn gaan in de spaarpot voor het lustrum, maar kunnen ook voor andere 

doeleinden gebruikt worden, als het maar ten bate van alle kinderen van het Carillon is. 

Onder de streep kloppen de financiën en zijn we financieel gezond, dat is het belangrijkste. 

 

-Er blijft geld over van het groep 8 kamp, klopt dat? 

De afgelopen jaren is het kamp van groep 8 steeds strakker georganiseerd; kinderen gaan op 

de fiets en niet meer met de bus, boodschappen worden centraal ingekocht, ander kamphuis, 

betere investering in lange-termijn spullen. 

Geld wat niet tijdens, of voor het kamp wordt gebruikt vloeit op een andere manier terug naar 

de kinderen van groep 8, bijvoorbeeld voor het feest tijdens de afscheidsavonden en op andere 

momenten gedurende het jaar. 

 

 

. 

 

 

 

 



  

6. Begroting schooljaar 2018-2019 

 

De begroting 2018-2019 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 0 euro (Lustrum) 

Bijdrage kleuterfeest 0 euro (Lustrum) 

Bijdrage kamp groep 8 75 euro (per kind) 

 

 

1. Vaststelling ouderbijdrage   

Ongewijzigd. 

2. Vaststelling bijdrage schoolreis 

Geen eigen bijdrage i.v.m. het lustrumjaar. 

3. Vaststelling bijdrage kleuterfeest 

Geen eigen bijdrage i.v.m. het lustrumjaar 

4. Vaststelling bijdrage kamp groep 8 

Ongewijzigd. 

 

In de begroting is meegenomen dit het een lustrumjaar betreft. Ieder jaar sparen we een deel 

van onze inkomsten zodat de alle kinderen van de school mee op schoolreis kunnen zonder 

hiervoor een eigen bijdrage te moeten doen. 

Verder reserveren we een deel voor nieuwe sporttenues. Uitgezocht moet nog worden wat de 

kosten hiervan precies zijn, hoeveel we aan willen schaffen en of we eventueel een deel nog 

via sponsoring gaan bekostigen. 

 

Dit is het 8e jaar op rij dat we onze begroting sluitend maken zonder de eigen bijdrage te 

moeten verhogen. Hier zijn we trots op! 

Ook directeur Bastiaan Top spreekt hiervoor zijn waardering uit. 

 

7. Rondvraag/ w.v.t.t.k. 

 

Dhr. Somers:  

-Er is een nieuw aspirant-lid  maar er is geen vacature geweest in de memo, hoe kan dat? 

De oudervereniging heeft altijd via vacatures nieuwe mensen gezocht, maar de animo 

hiervoor was minimaal en er gaat veel tijd inzitten. 

Veel beter werkt het om tijdens activiteiten te werven. Dan merk je welke ouders betrokken 

en enthousiast zijn en nodig je iemand uit om eens mee te kijken. 

Maar uiteraard mag iedereen zich bij belangstelling wenden tot 1 van de bestuursleden of een 

ander lid van de oudervereniging. 

 

-hoe gaat de communicatie van de oudervereniging naar ouders, zijn jullie wel transparant?  

Wij communiceren via de weekbrief, hebben op de website een eigen kopje met hoe we te 

bereiken zijn, tijdens activiteiten dragen we shirtjes met ons logo erop en we hebben een 

fotowand bij de ingangen van beide locaties. 

Hiermee menen wij voldoende open, zichtbaar  en transparant te zijn. 



 


