OUDERVERENIGING
IKC De Kameleon
Notulen ALV vergadering 8 november 2018

1. Opening
Niels opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Niels stelt zichzelf voor met
een korte introductie en een kleine terugblik op afgelopen jaar. Start van een nieuwe OR in
augustus 2017 begin van een nieuw schooljaar als BS De Kameleon. Het was een uitdagend
jaar waarin we probeerde om zoveel activiteiten van 3 scholen in elkaar te smelten. Dit
hebben we getracht om zo goed mogelijk neer te zetten en ook in de toekomst wordt hier hard
aan gewerkt.
Vanavond hebben we ook een gastspreker betreft “Opvoeden in een het digitale tijdperk”.
In de OR zijn er leden die afscheid hebben genomen, Jasper, Gery, Rozemarijn en Samantha
we hebben besloten om hier binnen de OR nog apart afscheid te nemen. Nogmaals bedankt
voor jullie inzet. Tevens verwelkomen we nieuwe leden Cindy, Dorine en Susan, succes.
Niels geeft aan dat hijzelf na de kerst afscheid neemt na 3,5 jaar van de OR en we zijn op
zoek naar een nieuwe voorzitter.

2. Financieel Jaarverslag
a. Annemarie heeft het overgenomen in januari 2018 van een tijdelijke penningmeester.
Door middel van slides geeft Annemarie op en aanmerkingen over de in en uitgaven.
Extra uitgave waren de notariskosten eenmalig voor starten nieuwe OR.
Oud papier valt lager uit, dit komt vermoedelijk door dat er geen briefjes meer rond
gebracht worden. We hebben nu een kalender gemaakt en overal in de brievenbus
gedaan en je ziet de inkomsten van het oud papier stijgen.
b. Kascommissie, dit jaar 2 heren gevraagd, omdat er nog geen kascommissie was.
Martin Schiphauwer en Marcel Bos. Zij constateerde na lang beraad dat de
penningmeester goed heeft beheerd. Martin gaat nog 1 jaar door en we gaan op zoek
naar een opvolger voor Marcel. Niemand in de zaal melde zich hier voor aan.
c. Goedkeuring Financieel jaarverslag. Kascommissie heeft haar goedkeuring gegeven.
d. Contributie schooljaar 2018 – 2019. Niels legt kort uit waarop de contributie gebaseerd
was voor schooljaar 2017 -2018. € 55,00 volledige contributie bij geen oud papier
ophalen en € 27,50 bij meehelpen oud papier ophalen. We hebben gekeken om hier
meer een geheel in het bedrag van te maken. Voorstel is € 39,50 voor alle leden van
de OR. Haal je oud papier op dan ontvang je na iedere keer dat je dit doet, € 12,50
retour. Vraag vanuit de leden:
i. Is er controle wie er helpt? Ja deze is er door de coördinator van die
zaterdag.
ii. Komt je wel uit met je begroting? Ja nu zeker omdat iedereen
hetzelfde bedrag betaald. En je krijgt per keer dat je meehelpt € 12,50
retour.
Voorstel wordt door de leden aangenomen. Er zullen nieuwe aanmeldingsformulieren
volgen en een stukje in de nieuwsbrief betreffende de contributie inning.

3. Rondvraag


geen

4. Gastspreker “ opvoeden in het digitale tijdperk”
5. Sluiting
Rond 21.30/21.45u sluit de vergadering.

