OuderVereniging Cortemich
E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl

Datum: 12 april 2018
Notulen: OV bestuursvergadering
Aanwezig: Anna Baranowska, John van Liere, Claudia Molijn, Dimitri Palmen, Clarice
Soogelee, Sandy Swieringa, Rachel Vis, Jessica Vliegen (voorzitter), Kim Vliegen
Afwezig: Marleen van den Berg, Ilse Grooten en Pia Muitjens

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en acties bestuursvergadering 31-01-2018
De notulen van 31 januari 2018 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen
(zonder lief en leed) aan Mitchell aangeboden worden voor plaatsing op de website.
N.a.v. de lipdub van het 10-jarig bestaan vraagt Jessica of deze bijna klaar is. John
antwoord dat de lipbud in 3-en gedeeld is en dat deze via Isy reeds gedeeld zou zijn. Dit
is echter niet gebeurd. John gaat hier achteraan.
Actielijst:
• Navragen gemeente subsidie: Ilse heeft contact gehad met de gemeente. Er is geen
vaste subsidievoorziening voor de OV. De OV kan wel aanspraak maken op een
activiteitensubsidie als er een samenwerking is met andere verenigingen.
• Uitzoeken of Paypal/mobiele pinautomaat optie: Marleen is afwezig, dus hierover
geen verdere info.
• Isy: John heeft dit voorgelegd aan Bert en de I-coach. In verband met de privacy is
het beter als de OV geen eigen account krijgt binnen Isy. De OV kan wel gegevens
aanleveren bij Silvia. Zij zorgt er dan voor dat deze op Isy geplaatst worden. De OV
gaat hiermee akkoord.
John geeft aan dat school in overleg is met de webmaster i.v.m. een nieuwe website.
De nieuwe website zal gebruiksvriendelijker worden, zo kunnen leraren rechtstreeks
gegevens plaatsen. Zowel Isy als de Heraut zal aan de nieuwe website gekoppeld
worden. De Heraut zal hierdoor aan het einde van dit jaar vervallen.
Rachel vraagt wie gegevens op Isy kan plaatsen aangezien er een bericht op Isy is
geweest door of namens de begeleider van de kinderkerk. John geeft aan dat alleen
leraren gegevens kunnen plaatsen, hij zal echter navragen hoe dit is gegaan.
3. Ingekomen stukken / vragen
• Post
Er is alleen post over schoolreisjes. Dit is afgegeven aan de werkgroep.
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•

Mededelingen
Clarice geeft aan dat de Vrienden van Cortemich bezig zijn met het benaderen van
sponsors.
John geeft aan dat school bezig is met het opstarten van het nieuwe schooljaar. Het
schoolreisje, gesplitst over 2 dagen, zal plaatsvinden in de week voor de
herfstvakantie.
De activiteiten voor het nieuwe schooljaar kunnen worden voorbereid door de OV.

4. Activiteiten
a. Presentatiegroep: aangegeven wordt dat er geen hulp nodig is geweest. John gaat
navragen of in de toekomst nog hulp nodig zal zijn van de OV anders kan de
werkgroep opgeheven worden.
b. Carnaval (evaluatie): nog niet geëvalueerd. Dit wordt z.s.m. opgepakt.
c. Pasen (evaluatie): dit is onderverdeeld in Eiertietsjen en Vastenactie en wordt ook zo
geëvalueerd.
d. Eiertietsjen (evaluatie): het eiertietsjen is goed verlopen. Aandachtspunt voor volgend
jaar is om een lokaal te reserveren voor het tellen van de eieren.
e. Vastenactie (evaluatie): het tellen is goed gegaan. De opbrengst was rond € 1400,-.
John geeft aan dat het filmpje over het bekend maken van het bedrag via Isy
verspreid is.
f. Koningsspelen: John geeft aan dat er geen hulp van de OV nodig is. Na de evaluatie
zal bekend zijn of er volgend jaar wel hulp nodig is.
g. Kasteelfeest: Dimitri vertelt dat de opzet hetzelfde is als vorig jaar. Wellicht is er nog
hulp nodig op de dag zelf, maar dit zal nog bekend gemaakt worden. I.o.m. school is
besloten om de kledingbeurs niet te organiseren.
5. Financiën
a. Subsidie: wordt vervolgd.
6. Rondvraag
Rachel vraagt wie kan regelen dat school t-shirts krijgt voor bv. een
schoolvoetbaltoernooi. Bij het afgelopen schoolvoetbaltoernooi had Cortemich als een
van de enige scholen geen eigen tenue.
John antwoord dat er ongeveer 16 t-shirts aanwezig zijn. Er was met de leraren overlegd
dat de deelnemende kinderen dit zelf zouden regelen. John zal echter met Bert
overleggen wat de mogelijkheden m.b.t. aanschaf van t-shirts zijn.
7. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.
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Actielijst
Actie

Wie

Deadline

Status

Aanbieden notulen 31 januari aan
Mitchel voor plaatsing op website

Claudia

4-6-2018

Gedaan

Lipdub delen via Isy

John

4-6-2018

Navragen hulp presentatiegroep

John

4-6-2018

Uitzoeken of Paypal/mobiele
pinautomaat optie is

Marleen

4-6-2018

3

