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

Datum: 3 juni 2019
Notulen: OV bestuursvergadering
Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, Ilse Grooten, John van Liere, Claudia
Molijn, Pia Muitjens, Dimitri Palmen, Eveline Pieters, Clarice Soogelee, Sandy Swieringa,
Kim Vliegen, Jessica Vliegen (voorzitter)
Afwezig: Joanna Peters en Rachel Vis

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen w elkom.
2. Notulen en acties bestuursvergadering 08-04-2019
De notulen van 8 april 2019 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen (zonder lief
en leed) aan Rick aangeboden worden voor plaatsing op de website.
Met betrekking tot punt 4 Activiteiten Presentatiegroep wordt aangegeven dat dit
helemaal is overgenomen door de OV.
Jessica heeft met John gesproken over de verwachtingen van school en de OV. Het
volgende is afgesproken:
 Elk jaar wordt een activiteitenlijst opgesteld waarbij duidelijk wordt aangegeven wat
de activiteiten en de verwachtingen zijn en wie de initiatiefnemer is. Deze lijst kan
jaarlijks wijzigen;
 OV en school zijn gezamenlijk (50%-50%) verantwoordelijke voor de organisatie en
uitvoering van de activiteiten;
 Besluiten over aflasten of andere zaken worden gezamenlijk genomen;
 Bij de eerste vergadering van elke activiteit worden de taken eerlijk en naar kunnen
verdeeld.
De actielijst wordt doorgenomen:
De t-shirts zijn, in diverse maten, gedrukt. De t-shirts worden bewaard in de kasten van
de OV en bij elke activiteit uitgegeven.
De tenten zijn gekocht, 2 stuks. School zorgt dat de oude tenten weg gaan.
3. Ingekomen stukken / vragen
 Post
Er is geen post.
 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
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4. Activiteiten
a. Presentatiegroep: deze activiteit gaat geheel naar de OV. Eveline zal zorgen dat de
benodigde opbergboxen aangeschaft worden. De kosten hiervoor worden gedeeld
met school.
b. Carnaval (evaluatie): de rekeningen zijn betaald, ook het gedeelte van de OV. Er zijn
geen opmerkingen vanuit het team gekomen. Het programma van volgend jaar zal
hetzelfde zijn als dit jaar.
c. Pasen / Eiertietsjen / Vastenactie: bij het eiertietsjen is volgend jaar ondersteuning
nodig van de OV. De Vastenactie wordt geheel door school opgepakt.
d. Koningsspelen: hierbij was geen hulp gevraagd aan de OV. De Koningsspelen zijn
goed verlopen. Volgend jaar zijn de koningsspelen op 17 april.
e. Kasteelfeest: de vlaggenlijn van de Zomerstop kunnen nog 1 jaar geleend worden.
Het idee is geopperd om voor de vlaggenlijn elk kind van school een vlag te laten
maken. Met school wordt bekeken of dit voor volgend jaar gerealiseerd kan worden.
Aanmeldingen van hulpouders valt tegen. John geeft hierop aan dat er ook stagiaires
en kinderen uit groep 8 ingezet zullen worden.
f. Voetbal/handbal: door school worden shirtjes aangeschaft.
5. Voorraadkasten OV
De OV leden bekijken de nieuwe plek van de voorraadkasten van de OV.
6. Activiteitenlijst
Jessica en John hebben samen de lijst besproken.
Wellicht wordt er komend schooljaar, vanwege de combi-klassen, voor het schoolreisje
een andere indeling gemaakt of een andere bestemming gekozen. De werkgroep zal de
mogelijkheden bekijken en in de 1e vergadering van komend schooljaar een voorstel
doen.
Het kerstontbijt wordt opgepakt door de werkgroep Kerstviering. Eventuele extra hulp zal
worden aangegeven.
De verkeersactiviteit wordt komend schooljaar georganiseerd voor diverse stamgroepen.
De activiteitenlijst wordt in de 1e vergadering van komend schooljaar worden vastgesteld.
7. Data vergaderingen volgend schooljaar
De data voor komend schooljaar zijn als volgt:
17-09-2019 (dinsdag)
ALV + OV
21-11-2019 (donderdag) OV
29-01-2020 (woensdag) OV
06-04-2020 (maandag) OV
08-06-2020 (maandag) OV
8. Financiën
Er zijn nog enkele openstaande bedragen van de ouderbijdrage.
Een groot aantal mensen hebben een beroep gedaan op Stichting Leergeld waardoor er
een uitzonderlijk hoge bijdrage door Stichting Leergeld is.
Komend schooljaar zal er bij de info over het schoolreisje en het kamp een folder van
Stichting Leergeld worden meegegeven.
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9. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
10. Sluiting
John bedankt iedereen voor zijn/haar inzet in het afgelopen jaar. Ook de voorzitter
bedankt iedereen en sluit de vergadering.

Actielijst
Actie

Wie

Deadline

Aanbieden notulen aan Rick voor
plaatsing op website

Claudia

17-09-2019

Uitzoeken of huren mobiele
pinautomaat optie is

Ilse

17-09-2019

Uitzoeken of automatische incasso
mogelijk is

Ilse

17-09-2019

Status
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