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1. Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt geopend door Lisette. Anders dan anders is de vergadering via Zoom.
Lisette bedankt de aanwezigen en legt uit hoe we deze Zoom-vergadering het beste kunnen
inrichten.
Ter introductie benoemt Lisette daarna kort de rol en verantwoordelijkheden van dit orgaan.
‘De oudervereniging van de Oranje Nassau School bepaalt in overleg met school en samen met
de ouders de jaarlijkse ouderbijdrage en de besteding hiervan.
De oudervereniging legt jaarlijks financiële verantwoordelijkheid af over de uitgaven van de
ouderbijdrage. Daarnaast faciliteert de oudervereniging activiteiten van de
evenementencommissie
Wij krijgen regelmatig vragen over onderwijs, overblijf & schoolbeleid, maar dit is niet onze rol.
Uiteraard hebben we hier persoonlijk een mening over, maar als orgaan hebben wij dat niet.
Wij verwijzen bij vragen of opmerkingen hierover dan ook altijd naar directie en/of
medezeggenschapsraad.’
2. Voorstellen bestuur
Aangezien dit onze eerste ALV is en dan ook nog eens via Zoom, stelt Lisette kort nog even het
bestuur voor.
•

Marie-José, secretaris en 2 kinderen op de ONS, Willem en Eva

•

Stefan, penningmeester, is vader van Charlie uit groep 6

•

Jolanda, liaison projecten, heeft een dochter in groep 3, Anna-Sira

•

Sander is liaison projecten en vader van Floris uit groep 4 en Olivier uit groep 6

•

Lisette is voorzitter en heeft een zoon in groep 4

Tenslotte is er nog een vacature vacant voor een liaison evenementencommissie, deze zetten
we binnenkort uit per e-mail.
3. Korte terugblik op 2019 - 2020
Wegens het coronavirus zijn er tal van initiatieven geannuleerd.
•

Schoolreisje geannuleerd

•

Kamp groep 8 geannuleerd – alternatief afscheid

•

Zomerfeest geannuleerd – op agenda volgend jaar

•

Musical groep 8 is film geworden

•

Bloemen docenten bedanken inzet ten tijde van lock-down

Deze annuleringen hebben gezorgd voor een financieel overschot van het afgelopen jaar.
Daarom zijn we voornemens om de ouderbijdrage voor dit jaar eenmalig te verlagen. Stefan
komt hier later op terug.
Onze taak aan het begin van vorig schooljaar was het om een goede bestemming te vinden
voor de financiële reserve. We hebben verschillende dingen overwogen en besproken met de
directeur Yvonne Woestenburg:
•

School zou een nieuw project kunnen bedenken

•

Wij zouden een pitch kunnen uitschrijven onder de ouders voor een nieuw project op
school

•

Intensiveren van de huidige projecten

Na overleg met Yvonne is ervoor gekozen om de bestaande projecten te intensiveren.
4. Hoofdpunten 2020-2021
Met de financiële ruimte die de oudervereniging heeft, kan school de volgende projecten
intensiveren:
1.

Het up-to-date maken van de overwoekerde schooltuinen, geheel stronk- en onkruidvrij,
nieuwe aarde etc. Zodat de groepen 5 hierin de lente ook echt mee aan de slag kunnen.

2.

Uitbreiden van de kas voor de groepen 6. Er zijn nu drie groepen 6, maar er konden
maar twee groepen gebruik van maken. Met de uitbreiding, er wordt een deel
aangebouwd, kunnen alle groepen 6 hier gebruik van maken.

3.

Voor de groepen 7 & 8 is er een nieuw project bedacht waar ze bieden aan kunnen
deelnemen. De reden hiervoor is dat groep 7 eigenlijk te weinig kan met het weerstation
en groep 8 pas aan het einde van het jaar met de musical aan de slag gaat.
Het nieuwe project heet:

‘basic life skills’
Hierbij gaan de kinderen in kleine groepjes leren hoe ze bijvoorbeeld een gaatje boren in
de muur, een knoop aan een hemd zetten, een fietsband plakken of leren koken met
restjes.
De kinderen leren dat er veel dingen te repareren zijn. De docenten zijn erg enthousiast
over dit project.
4.

De groepen 3 hebben nu de kippen op het schoolplein, maar aangezien de kippen naar
de dependance gaan moet er een nieuw project bedacht worden. Optie is ook om een
andere verdeling toe te passen zodat bijvoorbeeld groep 3 de fruitbomen krijgen en met
het fruit appelmoes gaat maken en de kippen naar groep 1/2 gaan.
School gaat dit verder oppakken.

5.

Er zijn extra muzieklessen ingekocht zodat alle klassen regelmatig muziekles hebben.

6.

Het zomerfeest in 2021 staat weer op de agenda.

7.

Er worden nieuwe bots aangeschaft voor het programmeren.

8.

Het budget voor de Sinterklaascadeaus is iets opgehoogd.

5. Jaarrekening 2019-2020 & decharge bestuur
Stefan meldt dat de nieuwe manier van incasseren van de ouderbijdrage een succes geweest
is. Op 9 na hebben alle ouders/verzorgers de ouderbijdrage betaald.
Doordat de school een tijd gesloten geweest is, zijn er fors minder uitgaven dan aanvankelijk
begroot. Dit heeft geleid tot een debet saldo van € 25.000,Martijn vraagt zich af hoe het kan dat de kosten voor de muziekles dan toch toegenomen zijn.
Yvonne geeft aan dat de lessen digitaal doorgegaan zijn en dat er een extra groep was en dat
ze ook de hele musical geschreven heeft. Echter zal ze dit nog eens nakijken om zeker te zijn
waarom de kosten voor muziekles toch zo toegenomen zijn. Ze komt hierop terug.
Simone merkt op dat de uitgaves voor programmeren minder geworden zijn en vraagt waarom
dat is. Yvonne geeft aan dat er een lesprogramma gevonden is dat gratis is en dat er daarom
alleen geld nodig was voor de bots.
Stefan gaat verder:
Reserve eind schooljaar 2018/2019 bedroeg 27.525, waarvan 2.500 was aangemerkt als
bestemmingsreserve voor kosten van de statutenwijziging.
Saldo van baten en lasten 24.754 schooljaar 2019/2020 wordt toegevoegd aan algemene
reserve, waardoor die eind 2019/2020 52.280 bedraagt. Toevoeging geschiedt in de
wetenschap dat dit bedrag in schooljaar 2020/2021 wordt onttrokken voor lasten in dat jaar.

Daardoor is een eenmalige verlaging van de ouderbijdrage mogelijk in schooljaar 2020/2021.
Stefan heeft de jaarrekening besproken met de kascommissie. Martijn Stals van de
kascommissie is aanwezig en verklaart geen onregelmatigheden in de administratie
aangetroffen te hebben.
Stefan vraagt aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen over de jaarrekening 2019-2020
middels het stemmen in de chat.
Zes stemmen zijn voor decharge van het bestuur
Nul stemmen zijn tegen decharge van het bestuur
De ALV heeft het bestuur per acclamatie decharge verleend.
6. Begroting 2020 – 2021 & vaststellen ouderbijdrage
Stefan presenteert de begroting voor het jaar 2020-2021. Zaken die opvallend zijn:
1.

Kosten voor het zomerfeest zijn volledig begroot en niet zoals in een eerdere
vergadering is besproken om jaarlijks een post op te nemen. Dit leidt wel tot een begroot
verlies dit jaar en logsicherwijs een winst volgend jaar. Ervan uitgaande dat het
zomerfeest niet een jaarlijks feest wordt.

2.

De uitgaves aan de muziekdocent zijn in lijn gebracht met de kosten van afgelopen
schooljaar.

3.

De post ‘onvoorzien’ is verhoogd

4.

De post schoolreisjes is verhoogd omdat er meer leerlingen zijn.

5.

Er is meer geld gebudgetteerd voor sinterklaascadeautjes.

6.

Er is meer geld gebudgetteerd voor luizenzakken.

7.

Eenmalige verlaging ouderbijdrage voor schooljaar 2019/2020.

8.

Eenmalige investering project sustainability (kas en schooltuin).

9.

Nieuw op verzoek van school: ‘Basic Life skills’.

Vaststellen ouderbijdrage
Doordat de school een tijd gesloten geweest is, zijn er fors minder uitgaven dan aanvankelijk
begroot. Dit heeft geleid tot een toename van de reserve naar € 25.000,Het voorstel van de oudervereniging is om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021
eenmalig te verlagen naar € 42,50 per kind
•

Ouders die niet betaald hebben in 2019/2020, betalen wel € 85,-;

•

Instromers na kerst betalen ook € 42,50

•

Instromers na de schoolreis betalen niets.

Simone merkt op dat er ook op een andere manier omgegaan kan worden met het extra geld.
Gezien de onzekere situatie die het Corona-virus brengt kan je bijvoorbeeld ook denken aan
extra testen kopen voor docenten zodat ze zo snel mogelijk weer naar school kunnen, of te
investeren in middelen die het thuisonderwijs bevorderen zodat de kwaliteit van het onderwijs
op peil blijft.
Stefan dankt Simone voor haar suggestie. En benoemd dat de zaken en middelen die Simone
noemt niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de Oudervereniging maar onder de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de Stichting Meer Primair.
Yvonne neemt dan ook het woord. Ze dankt Simone voor haar idee. Ze geeft tevens aan hier
inderdaad gesprekken over te voeren en is al in vergevorderd stadium over sneltests.
Simone geeft aan het toch een beter idee te vinden om het geld in je zak te houden zodat je kan
inspelen in noodsituaties.
Martijn benoemt dat de Oudervereniging een noodpotje met geld achter de hand houdt.
Eventueel kan, indien nodig, deze pot ingezet worden voor noodsituaties.
Stefan vraagt aan de ALV om te stemmen over de eenmalige verlaging van de ouderbijdrage
middels de chatfunctie. Het voorstel wordt met een ruime meerderheid aangenomen.
7. Vaststellen kascommissie 2020 – 2021
Stefan vraagt aan de ALV wie zich beschikbaar wil stellen voor de kascommissie voor
2020-2021.
Martijn Stals en Ingrid Basseluer willen dit doen en vormen de kascommissie voor komend
schooljaar.
Stefan bedankt hen voor de aanmelding.
8. Statuten wijziging
In schooljaar 2017/2018 statuten onder de loep genomen. Aanleiding was dat hetgeen is
opgenomen over de definitie van leden van de vereniging onduidelijk beschreven is in de
statuten.In overleg met school en schoolbestuur is aantal wijzigingen voorgesteld:

Omdat hier verder geen vragen over zijn wordt er overgegaan tot stemmen voor akkoord van de
wijzigingen middels chat.
De ALV gaat akkoord met het wijzigen van de statuten.
9. WVTTK & afsluiting
Er zijn geen punten ingebracht voor de Wvttk. Lisette vraagt of en nog vragen zijn. Deze zijn er
niet. Het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid.

