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Datum: 30 januari 2019 

Notulen: OV bestuursvergadering 

Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, John van Liere, Claudia Molijn, Pia 

Muitjens, Dimitri Palmen, Joanna Peters, Eveline Pieters, Clarice Soogelee, Sandy 

Swieringa (voorzitter) 

Afwezig: Ilse Grooten, Rachel Vis, Jessica Vliegen en Kim Vliegen 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen en acties bestuursvergadering 22-11-2018 

De notulen van 22 november 2018 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen 

(zonder lief en leed) aan Rick aangeboden worden voor plaatsing op de website. 

 

De actielijst wordt doorgenomen: 

De kerstboom zal voortaan worden opgezet door de werkgroep Kerstontbijt. 

Joanna en Evelien geven aan dat zij willen aansluiten bij de werkgroep schoolreis. 

De werkgroep Kasteelfeest heeft voor het inventariseren van eventueel aan te schaffen 

spullen meer tijd nodig. 

 

3. Ingekomen stukken / vragen 

 Post 

Er is post m.b.t. schoolreisjes. Deze is aan de betreffende werkgroep afgegeven. 

 Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Activiteiten 

a. Carnaval (evaluatie): de ontvangst op maandag was gezellig en intiem. Het 

opsplitsen van de onderbouw en de anderen was erg geslaagd. Bij de optocht op 

vrijdag was er geluk met het weer. Veel belangstelling langs de route. 

Er is wel nog enige onduidelijkheid wie wat betaald. Afgesproken is dat de OV de 

helft van de uitgaven betaald. Hiervoor is budget.  

Aangegeven wordt dat er bij de kleuters meer hulpouders nodig zijn. John vraagt dit 

na. 

Dit jaar zelfde programma. Bij slecht weer zal de optocht in de Joffer plaatsvinden. 

Ouders kunnen dan ook komen kijken. 

Aangezien verkeersregelaars gecertificeerd dienen te zijn, zullen de 

verkeersregelaars van de Wielerronde helpen. 
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b. Presentatiegroep: dit loopt. 

c. Sinterklaas (evaluatie): het thema zal de volgende keer denkelijk niet meer 

afhankelijk zijn van het Sinterklaasjournaal. Om de tijd zo efficiënt mogelijk te 

benutten zullen de Sint en de Pieten zich opsplitsen in de diverse klassen, ook bij de 

oudere. Afgelopen keer is Sinterklaas op een woensdag gevierd, dat zal wellicht de 

komende jaren ook op de woensdag gehouden worden.  

d. Kerstwandeling (evaluatie): deze is vanwege de weersomstandigheden niet 

doorgegaan. Erg jammer aangezien er veel tijd in gestoken is en er veel mensen 

afgezegd moesten geworden. Volgende keer zal er een plan B, een slecht weer plan, 

moeten zijn. 

e. Kerstontbijt (evaluatie): het ontbijt is goed verlopen. Volgende keer zal er gebruik 

worden gemaakt van papieren bordjes i.p.v. eigen bordjes. Dit i.v.m. het 

schoonmaken hiervan. In verhouding met andere jaren waren er minder hapjes over. 

De kerstviering is ook goed verlopen. Het was een leuke, mooie viering en voor 

herhaling vatbaar. Volgende keer zal er wellicht hulp nodig zijn bij de kerstviering. Dit 

zal t.z.t. bekeken worden. 

f. Pasen / Eiertietsjen / Vastenactie: hiervoor is nog niets in gang gezet. De datum van 

het tellen van het geld van de Vastenactie is wel al vastgesteld: 15 april. 

g. Kasteelfeest: mr. Diamond is reeds geregeld. De vergunning moet nog worden 

aangevraagd. John doet een datumvoorstel voor de 1e afspraak van de werkgroep. 

 

5. Spaargeld OV 

De werkgroep Kasteelfeest heeft langer de tijd nodig om na te gaan welke materialen 

vervangen/gekocht moeten worden. De sintwerkgroep heeft 3 nieuwe pietenpruiken en 

een veer nodig. De overige werkgroepen geven aan geen nieuwe materialen nodig te 

hebben. De kerstwerkgroep heeft reeds € 770,70 uitgegeven aan nieuwe materialen. 

 

6. Voorraadkasten OV 

John geeft aan dat er een herindeling van school zal plaatsvinden. De voorraadkasten 

van de OV zullen dan ook opnieuw bekeken worden. Zodra deze herindeling klaar is, 

zullen ook evt. de spullen van de OV verplaatst moeten worden. Volgende OV zullen de 

voorraadkasten voor alle leden aangewezen worden. 

 

7. Financiën 

Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

Indien er bonnen gedeclareerd moeten worden, dan graag het bedrag per app aan 

Marleen doorgeven. Gelieve geen foto van de bonnen te appen, de bonnen dienen in 

een volgende OV afgegeven te worden. 

 

8. Rondvraag 

Clarice vertelt dat de Vrienden van Cortemich bezig zijn met een project om het 

schoolplein aan te passen. 

Tevens zijn zij met de gemeente overeengekomen om een schaatsbaan op sportemich te 

realiseren. Hierbij is echter wel hulp van ouders nodig. Dit zal indien nodig gevraagd 

worden via de OV. 

 

9. 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 22 november 

aan Rick voor plaatsing op website 

Claudia  08-04-2019  

Uitzoeken of huren mobiele 

pinautomaat optie is 

Ilse 08-04-2019  

Uitzoeken of automatische incasso 

mogelijk is 

Ilse 08-04-2019  

Inventariseren werkgroep 

kasteelfeest welke spullen 

aangeschaft/vervangen/vernieuwd 

moeten worden 

Iedereen 08-04-2019  

Groepen elektriciteit laten checken John Lopend  

Beginnen met invullen draaiboeken John Lopend  

 


