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

Datum: 18 september 2018
Notulen: Algemene ledenvergadering OV
Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, John van Liere, Claudia Molijn, Pia
Muitjens, Dimitri Palmen, Rachel Vis, Jessica Vliegen, Kim Vliegen
Afwezig: Ilse Grooten, Joanna Peters, Clarice Soogelee, Sandy Swieringa
Gast: Eveline Pieters

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de Algemene
Ledenvergadering van schooljaar 2018-2019. Er is 1 ouder aanwezig; welkom aan
Eveline Pieters.
De voorzitter legt uit wat de Oudervereniging inhoudt en dat alle vergaderingen van de
OV openbaar zijn. Alle ouders worden automatisch lid bij de aanmelding van hun kind.
Wie geen lid wil zijn, kan dit voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar maken.
Ouders kunnen zich aanmelden als hulpouder. Zij zullen dan benaderd worden om mee
te helpen bij activiteiten.
2. Notulen jaarvergadering 2017-2018
De notulen van de algemene ledenvergadering van 19 september 2017 worden zonder
wijzigingen vastgesteld. Deze zullen op de website van Cortemich geplaatst worden.
3. Terugblik 2017-2018
De OV heeft in schooljaar 2017-2018 ondersteund bij de volgende activiteiten:
 Presentatiegroep
 Leespromotie
 Sinterklaas
 Kerstmarkt
 Kerstontbijt
 Carnaval
 Eiertitsjen
 Schoolreis
 Kasteelfeest

1

4. Financieel jaarverslag 2017-2018, begroting 2018-2019
Het financieel jaarverslag 2017-2018 wordt door de penningmeester toegelicht. Er is een
sponsorbedrag van de Rabobank van de grote clubactie binnengekomen. De uitgaven
lagen merendeel binnen het budget.
De begroting 2018-2019 wordt ook door de penningmeester toegelicht. De begrote
bedragen zijn hetzelfde als vorig jaar. De kostenpost voor het 10-jarig bestaan is dit jaar
niet opgenomen, dus het totale begrote budget is lager.
Gevraagd wordt waarom er zoveel gespaard wordt. Er wordt niet specifiek gespaard,
maar dit is de afgelopen jaren opgebouwd. Geopperd wordt om dit bedrag te gebruiken
voor extra’s voor de leerlingen. Dit zal terugkomen op de volgende OV (22/11).
De kascontrole is onlangs gedaan en zal volgend jaar opgepakt worden door Marleen en
Claudia.
De begroting wordt goedgekeurd.
5. Jaarplan/Programma 2018-2019
De OV ondersteunt in schooljaar 2018-2019 de volgende activiteiten:
 Presentatiegroep
 Leespromotie
 Schoolreis
 Sinterklaas
 Kerstmarkt/-wandeling
 Kerstontbijt/-viering
 Carnaval
 Paasactiviteiten (eiertitsjen-vastenactie)
 Kasteelfeest
6. Bestuursleden
Voor het schooljaar 2018-2019 zal Eveline Pieters toegevoegd worden als aspirant
bestuurslid. Als aspirant bestuurslid loop je 1 jaar mee waarna inschrijving bij de KvK zal
worden gedaan.
7. Rondvraag / WVTTK
Er zijn geen rondvragen/mededelingen.
8. Sluiting
Jessica bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.
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Actie

Wie

Deadline

Aanbieden notulen 19-09-2017 ALV
aan Mitchel voor plaatsing op website

Claudia

22-11-2018

Kascontrole

Marleen en
Claudia

Vóór begin
volgend
schooljaar

Status
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