
Notulen ALV Oudervereniging
Datum: 10 oktober 2022

Aanwezigen:

Bestuur OUVER:
voorzitter: Lisette Bloemsma
secretaris: Marie-José Bosch-Kuiper
penningmeester: Stefan van Gestel
Liaison: Sander Stomph

ONS:
Directeur: Yvonne Woestenburg

Kas Controle Commissie:
Anouk van Weerdenburg
Martijn Stals

Leden OUVER:
Garvin Hollingsworth
Anouk van Weerdenburg
Romy Bergisch
Femke van Weerdenburg
Wilma van Ambel
Sandra van Dijk
Ruby Sandyfort

Agenda:
1. Opening & vaststellen agenda
2. Vragen over de notulen ALV 2021?
3. Voorstellen bestuur & bestuurswijzigingen
4. Korte terugblik op 2021-2022
5. Jaarrekening 2021-2022 & decharge bestuur
6. Hoofdpunten 2022-2023
7. Begroting 2022-2023
8. Vaststellen kascommissie 2022 – 2023
9. Statuten wijziging & raad van toezicht
10. WVTTK & afsluiting



1. Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt geopend door Lisette. De agenda wordt gepresenteerd, hier zijn
geen vragen over en er zijn geen punten voor de Wvttk.

2.Vragen over de notulen ALV 2021
Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige ALV.

3. Voorstellen bestuur & bestuurswijzigingen
Het huidige bestuur is een demissionair bestuur bestaande uit:
Marie-José Bosch-Kuiper – secretaris – 3 kinderen op de ONS, Willem in groep 5 & Eva
in groep 4 en Sophie in groep 2
Stefan van Gestel – penningmeester – vader van Charlie, groep 8
Sander Stomph – liaison projecten & evenementencommissie –  zoon Floris in groep 6
en zoon Olivier in groep 8
Lisette Bloemsma – voorzitter – 1 zoon op de ONS, Olivier in groep 6

Sinds mei staan de vacatures open voor een nieuw bestuur. Deze zijn deels ingevuld,
alleen de vacature voor secretaris staat nog open. Hierbij willen we het nieuwe bestuur
voorstellen:

Voorzitter: Sander Stomph –  zoon Floris in groep 6 en zoon Olivier in groep 8
Penningmeester: Garvin Hollingsworth -
Secretaris: vacant
(Tijdelijk) Algemeen lid: Stefan van Gestel - vader van Charlie, groep 8
(Tijdelijk) Algemeen lid: Lisette Bloemsma- 1 zoon op de ONS, Olivier in groep 6

De liaison projecten & evenementen kan ook uit de evenementencommissie komen.
Wilma zal bij de volgende vergadering toetsen wie dit wil doen.

Bestuur vraagt de leden om akkoord op deze werkwijze.
De ALV gaat akkoord met deze werkwijze.

4. Korte terugblik op 2021 - 2022
Vaste kosten lopende projecten en extra benodigdheden:

● Basic life skills goed ontvangen door leerlingen & docenten, nieuwe schuur
● Groepen 3  -  sponsorloop gelopen voor hun nieuwe project zorgboerderij – groot

succes.
● Geen knikkermarkt gehad in 2022, dit jaar wel en dat was een succes
● Er zijn Zwerfboeken bibliotheken geplaatst op alle drie de locaties van de ONS
● Er is op initiatief van de leerlingenraad een basketbalpaal geplaatst
● Zomerfeest 24 juni 2022 was een groot succes met een hoge opkomst.

Ruby stelde de vraag waarom het feest niet elk jaar is. Yvonne geeft aan dat de
organisatie van het feest te zwaar drukt op de juffen en meesters. Bovendien is er in het
jaar dat het feest er niet is een ander project.



5. Jaarrekening en decharge bestuur
Opvallend is dat de ouderbijdrages meer zijn dan vorig jaar. Dit komt doordat er dit jaar
meer leerlingen op school zitten. Ook is er een hoge betaalmoraal onder de ouders.
Door Covid gingen er veel activiteiten niet door, daarom is er geld over gebleven. Er
wordt onderzocht of er met het extra geld kunstgras kan worden aangelegd voor een
pannaveldje.

● Reserve einde schooljaar 2020/2021 bedroeg €47.628, waarvan 2.500 is
aangemerkt als bestemmingsreserve voor kosten van de statutenwijziging;

● Reserve einde schooljaar 2021/2022 bedraagt €26.481 doordat het saldo van
baten en lasten uit schooljaar 2021/2022 ten laste van de reserve geboekt wordt.

● Hoewel een grote reserve is opgebouwd, zal voor het komend schooljaar de
ouderbijdrage weer teruggaan naar het niveau voor corona. Wel kunnen we
ondanks de vele prijsstijgingen de ouderbijdrage op hetzelfde niveau houden.
We begroten dan ook opnieuw een ‘verlies’.

● In de loop van het afgelopen schooljaar (eind maart) is de stichting TSO
opgeheven als gevolg van de toegenomen regelgeving omtrent UBO’s. In die
stichting was een reserve aanwezig van €21.579. Er is voor gekozen die niet
over te maken naar een rekening van Meer Primair, maar naar de
oudervereniging om die ‘zo dicht mogelijk’ bij de ouders te houden. Er moet nog
een bestemming gevonden worden voor dit bedrag door Yvonne en een ouder
afvaardiging, tot die tijd blijft het geld staan op de rekening oudervereniging.

Stefan heeft de jaarrekening besproken met de kascommissie. Anouk van
Weerdenburg 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
2021-2022 middels het stemmen.
Zeven stemmen zijn voor decharge van het bestuur
Nul stemmen zijn tegen decharge van het bestuur
De ALV heeft het bestuur decharge verleend.

6. Hoofdpunten 2022- 2023
De projecten blijven ingericht zoals ze waren te weten:

● Groep 1 & 2 – de kippen
● Groep 3  - de zorgboerderij
● Groep 4 – de keuken
● Groep 5 – de schooltuinen
● Groep 6 – de kas
● Groep 7 & 8 – basic life skills

Op de begroting is er een bedrag per project gereserveerd.
Programmeren is als vaste post op de begroting gezet.



7. Begroting 2022-2023
● De begroting is in lijn met die van 2021/2022, rekening houdend met recente

en te verwachten prijsstijgingen.
● Nieuw: het OUVER klassenpotje. Elke klas krijgt €100 om naar eigen inzicht te

besteden, vanzelfsprekend om het onderwijs in de klas te verrijken.
● Dit schooljaar staat er geen zomerfeest op de begroting. Hierdoor komt er tijd

vrij voor een project. Door het een tweejaarlijks feest te laten zijn, blijft het
bijzonder.

● Het saldo van baten en lasten is €5.535 negatief, wat gedekt wordt door de
algemene reserve. Op deze manier kunnen we de ouderbijdrage houden zoals
die is. We voorzien wel een stijging van de ouderbijdrage voor het volgende
schooljaar.

Ouderbijdrage regulier schooljaar:
De blijft €85,00 per kind dat naar de ONS gaat.
Instromers na kerst betalen de helft: €42,50;
Instromers na de schoolreis betalen niets.

Ouderbijdrage schooljaar 2023/2024:
Vooruitkijkend naar de begroting van het volgende schooljaar is de inschatting dat er
niet aan ontkomen wordt die te verhogen naar €90,00 per kind; instromers na kerst
betalen in dat geval €45,00; instromers na de schoolreis betalen niets.

Wilma van Andel heeft een punt van aandacht vanuit de evenementencommissie. De
leden doen dit allen op vrijwillige basis. Onlangs is er na tien jaar van inzet een lid
gestopt en bleek dat er geen budget was om voor deze persoon een afscheidscadeau
te kopen.
De vraag is of er een budget gereserveerd kan worden om leden uit de commissie te
kunnen bedanken.
Het bestuur begrijpt dit punt en stelt voor om een bijdrage van €25,- per lid als budget
aan te houden.

Stefan vraagt aan de ALV om te stemmen het goedkeuren van de begroting zoals deze
nu gepresenteerd is. De ALV keurt de begroting unaniem goed middels een stemming

8. Vaststellen kascommissie 2021 – 2022
Stefan vraagt aan de ALV wie zich beschikbaar wil stellen voor de kascommissie voor
2022-2023.

Anouk van Weerdenburg stelt zich wederom beschikbaar. Femke van Weerdenburg
biedt aan als tweede lid deel te nemen in de KCC.

Stefan bedankt hen voor de aanmelding.



9. Statuten wijziging & raad van toezicht
Tijdens de vorige ALV is positief gestemd om de statuten te wijzigingen. Sinds de eerste
voorstellen en het moment van stemmen zijn er wijzigingen geweest in de regelgeving
omtrent statuten van verenigingen en stichtingen. Die noodzakelijke wijzigingen konden
en moesten meegenomen worden voordat de wijziging wordt doorgevoerd, maar waren
nog niet goedgekeurd in de ALV. Daarom wordt de voorgenomen wijziging opnieuw in
stemming gebracht waarbij wij goedkeuring vragen voor:

● benoeming van mevrouw Woestenburg als lid van de raad van toezicht per de
datum van de statutenwijziging door de ALV;

● volmachtverlening aan de bestuurders van de vereniging en medewerkers van
Novitarius Notarissen voor het passeren/tekenen van de akte van
statutenwijziging; én

● het besluit/dat er besloten wordt tot statutenwijziging (met toevoegingen
WBTR/raad van toezicht) conform het concept.

Door de ALV wordt hiervoor akkoord gegeven.

10. WVTTK & afsluiting
Er zijn geen punten ingebracht voor de Wvttk. Lisette vraagt of en nog vragen zijn.

ALV: Is het mogelijk dat de evenementencommissie een eigen pas krijgt voor de
uitgaven?

Bestuur: Helaas is dat niet mogelijk, dit mag niet van de bank. Wel kunnen we
afspraken maken over het snel terugstorten van voorgeschoten uitgaven of zelfs vooraf
geld beschikbaar stellen. Ook zijn er mogelijkheden voor de liaison van de OUVER en
evenementencommissie.

Het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid.


