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Notulen van de jaarvergadering van 2 november 2015. 
 
Aanwezig 
Simone Visser, Esther van Westen, René Wijnker, Susan Bakker, Sandra Krom, Leonick Kunst, 
Thérèse Sandstra, Melina Meilink, Doorien Keeren, Iwona Koeman, Job Stuijt, Bianca Lely en Jack 
Koomen,  geen leerkrachten (zelfde aantal dan vorig jaar),  
3 ouders. (4 minder dan vorig jaar) 
 
Afwezig 
Marcel Gillebaard, , Monique Huisman, Cindy Glas, overige ouders (leden), overige leerkrachten. 
 
Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom. Tevens vermeld ze dat het doel van deze vergadering is om 
verantwoording af te leggen wat de oudervereniging doet en om het één en ander financieel toe te 
lichten. 
 
Voorstelronde 
De bestuursleden van de oudervereniging stellen zich voor en vermelden welke taken ze binnen de 
oudervereniging hebben. 
 
Mededelingen 
Jack meld dat er i.v.m. een studie avond geen leerkrachten aanwezig zijn. 
 
Notulen van 8 oktober 2014 
Aanpassing van spelling namen.  
De notulen van 8 oktober 2014 worden vastgesteld. 
  
Jaarverslag 2012-2014 
Het jaarverslag heeft ieder lid ontvangen. 
Punt 3.3 i.p.v. shirts worden er hesjes aangeschaft, deze kunnen over de kleding/jas gedragen 
worden. 
Punt 5.5 is niet voor de OV naar een punt van de school. 
De speerpunten worden toegelicht en het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
Financieel jaarverslag  
Iedere aanwezige heeft een overzicht van het financiële verslag ontvangen. E.e.a. wordt toegelicht 
door de penningmeester René Wijnker.  
De kascommissie is aanwezig. De kascommissie heeft alles gecontroleerd. En er wordt getekend voor 
akkoord.  
 
Benoeming kascontrolecommissie   
Carolien Broerse treedt af. Jeroen Doodeman en Max Keeren zijn de kascommissieleden voor 
2015/2016. Reserve lid is Ewald Bakker. 
  
Verkiezing nieuwe leden  
 
 
Thérèse Sandstra regulier is aftredend en herkozen voor 1 jaar, Leonick Kunst en René Wijnker zijn 
regulier aftredend en herkozen voor 3 jaar.  
Esther van Westen, Sandra Krom, Susan Bakker en Marcel Gillebaard treden af.  
Doorien Keeren, Cindy Glas, Iwona Koeman en Job Stuijt zijn gekozen als regulier lid. Er is geen 
bezwaar gemaakt. 
 
Simone en Jack bedanken Esther van Westen, Sandra Krom, Susan Bakker en Marcel Gillebaard 
voor de goede samenwerking en inzet. Esther van Westen was 10 jaar lid waarvan een aantal jaar als 
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Secretaris. Sandra Krom en Marcel Gillebaard waren 4 jaar lid en Susan Bakker was 7 jaar lid van de 
OV. 
 
Schriftelijke vragen 
Geen.  
 
Rondvraag 

 Komt er aankomend jaar weer een plantjesmarkt?  Ja aankomend jaar willen we weer een 
groot opgezet plantjesmarkt houden met soort van braderie/rommelmarkt, geld is bedoeld 
voor het schoolplein. 

 
 Een aanwezige ouder geeft de OV een compliment voor hun inzet. 

 
 De opzet van de schoolkrant en fotograaf wordt in de aansluitende ledenvergadering 

besproken. 
 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering af. 
 
Sluiting 20.30 uur  
 
 


