Notulen Algemene Ledenvergadering AC/ VVO 1/11/2017
Locatie:
Aanvang
Aanwezig voor VVO:
Aanwezig voor AC:
Aanwezig voor team:
Aanwezige ouder:
Notulist:

Maasplein
20:00 uur
Majanka Keijer, Remco Boer, Jacqueline van den Bergen, Angelique Lopez
Rosanne Dörr
Jacqueline Marijt, Wilma Verwoert, Peter Rietveld, Leonora van Steenis
Nathalie Alderliesten
Angelique Lopez

1. Opening
De voorzitter van de VVO, Majanka Keijer heet een ieder hartelijk welkom.
2. Notulen vorige vergadering
Pagina 1 punt 3 moet zijn 9 procentpunt. Notulen worden vastgesteld.
3. Financiële verantwoording/ terugkoppeling van de kascommissies AC en VVO
VVO:
De kascommissie heeft goedkeuring verleend aan de balans en resultatenrekening. De
penningmeester, Remco de Boer, geeft een toelichting op de financiële documenten.
Met overige kosten wordt het podium voor het zomerfeest bedoeld. Per abuis was de B.T.W.
niet overgemaakt. Dit is inmiddels hersteld.
De bankkosten van de Rabobank zijn vrij hoog. Wellicht kan er gekeken worden om
eventueel naar een andere bank over te stappen.
De bankrente is lager dit komt mede doordat het banksaldo ook lager is dit jaar.
Schooljaar 16-17 heeft een kleiner aantal mensen de bijdragen betaald.
AC:
Marga Beutick, de voorzitter/ penningmeester van de AC, is niet aanwezig. Er kan dan ook
geen toelichting gegeven worden op de financiële stukken. De AC is verantwoording schuldig
aan de school en Peter Rietveld zal met Marga Beutick de financiële stukken doornemen.
4. Benoeming kascommissie 2018- 2019
Rob van Asperen en Ingrid Man hebben dit jaar de kascommissie gevormd. Zij zullen ook
voor schooljaar 2017-2018 de kascommissie vormen.
5. Bestedingsdoelen voor dit schooljaar
Vanuit school is de vraag gekomen om bij te dragen aan laptops/ tablets.
Er wordt besloten om voor elke groep een bijdrage van €150, = te reserveren voor
educatieve excursies. Verder zal er een bijdrage gereserveerd worden voor de
verkeersveiligheid van de kinderen. Hierbij valt te denken aan hesjes of klaar-over materiaal.
Ook zal er een bedrag gereserveerd worden voor laptopts/ tablets. Tot slot wordt de vraag
aan de AC gesteld waar de VVO aan kan bijdragen met betrekking tot het zomerfeest. Één en
ander is afhankelijk van de bijdragen die binnen komen.
6. Vaststellen van vergaderdatum ALV 2017-2018
De ALV van 2018 zal gehouden worden op woensdag 7 november 2018 om 20:00 uur aan het
Maasplein

7. Rondvraag
Peter: kan de website worden nagelopen en eventueel worden aangepast? Graag meer
eenheid tussen de onderdelen van de MR/ AC en VVO, evt. met een foto van de leden erop.
Jacqueline van den Bergen en Jacqueline Marijt pakken dit op.
Nathalie: op het ouderportaal staat nog het oude rooster met schooltijden tot 15:00 uur.
Jacqueline Marijt pakt dit op.

