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Datum: 17 september 2020 

Notulen: OV bestuursvergadering 

Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, Ilse Grooten, Joanna Heijne, Claudia 

Molijn, Dimitri Palmen, Clarice Soogelee, Vera Schiefer, Sandy Swieringa, Jessica Vliegen 

(voorzitter) 

Afwezig: Pia Muitjens, Eveline Pieters, Kim Vliegen 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen en acties bestuursvergadering 08-06-2020 

De notulen van 8 juni 2020 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen (zonder lief 

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

 

De actielijst wordt doorgenomen: 

Ilse heeft navraag gedaan inzake een pinautomaat: de kosten voor een pinautomaat 

wegen niet op tegen de frequentie waarop de pinautomaat nodig is. De conclusie is dan 

ook dat het huren van een pinautomaat niet loont. 

Een automatische incasso is niet meer nodig daar de ouderbijdrage wordt afgeschaft. Dit 

punt zal verderop nog besproken worden. 

Hiermee kunnen beide punten van de actielijst af. 

 

3. Ingekomen stukken / vragen 

• Post 

Post over schoolreisjes en sinterklaas is afgegeven aan de betreffende werkgroepen. 

• Mededelingen 

De ledenlijst wordt door de leden gecontroleerd. 

Vanwege de corona maatregelen mag er maar een maximum aantal personen 

aanwezig zijn bij een vergadering. Er is geen aanmelding nodig om de ALV te 

bezoeken, dus vandaar dat de ALV niet doorging.  

KvK inschrijving voor Joanna en uitschrijving voor Rachel wordt geregeld door 

Claudia. 

 

4. Activiteiten 

a. Carnaval (evaluatie): deze is geëvalueerd. Conclusie is dat alles goed verlopen is. 

Wel zullen de zitplaatsen van groep 1 en 2 bekeken moeten worden. 

b. Presentatiegroep: door corona is dit niet opgepakt. In overleg met Vera kan dit nu wel 

weer worden opgepakt, uiteraard in acht neming van de corona maatregelen. Voor de 

data kan contact worden opgenomen met Juf Lindsey. 

OuderVereniging Cortemich 

E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl 
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c. Leespromotie: het stalletje zal weer worden opgezet. Aangezien het stalletje vorig 

jaar niet veel bezocht is, is nu het idee om een kar met boeken te versieren zodat 

deze meegenomen kan worden naar de klas. Het thema is “geschiedenis”.  

d. Schoolreis: het schoolreisje vindt altijd plaats voor de herfstvakantie. School heeft 

echter aangegeven het schoolreisje liever te verzetten naar mei. Er worden ook 

andere opties onderzocht voor het geval het schoolreisje in mei ook niet kan 

plaatsvinden. 

De OV ondersteunt de insteek van school om het schoolreisje te verzetten. 

Binnenkort zal hierover een bericht op ISY volgen.  

 

5. Activiteitenoverzicht schooljaar 2020-2021 

Clarice zal na het schoolreisje geen lid meer zijn van de OV. 

Er wordt aangegeven dat de datum van de kerstwandeling niet handig is omdat op deze 

dag ook veel kerstborrels van bedrijven zijn en er dus weinig hulpouders beschikbaar 

zijn. De inzet van hulpouders bij dit evenement is van groot belang. Besloten wordt om 

de datum voor dit jaar aan te houden. Mocht blijken dat er weer te weinig aanmeldingen 

zijn van hulpouders, dan zal de kerstwandeling heroverwogen worden. 

Marleen geeft aan dat het fijn zou zijn als iemand meekijkt bij het aanvragen van de 

vergunningen voor het kasteelfeest aangezien dit haar laatste jaar bij de OV is. Joanna 

gaf aan, dit te willen doen. 

  

Het activiteitenoverzicht wordt doorgenomen:  

J. Heijne wordt toegevoegd aan de werkgroep Schoolreis. 

I. Grooten wordt toegevoegd aan de werkgroep Sinterklaas. 

S. Swieringa gaat weg uit de werkgroep Kerstmarkt/wandeling 

I. Grooten wordt toegevoegd aan de werkgroep Kerstviering/Kerstontbijt 

S. Swieringa wordt toegevoegd aan de werkgroep Carnaval. 

J. Heijne wordt toegevoegd aan de werkgroep Kasteelfeest. 

J. Vliegen wordt toegevoegd aan de werkgroep Musical.  

De definitieve lijst wordt de leden toegestuurd. 

 

6. Financiën 

a. Afschaffing ouderbijdrage en financiering OV: de ouderbijdrage is afgeschaft. Dit 

is beleid van Innovo. School stelt een budget van € 2000,- ter beschikking aan de 

OV. Mocht de OV niet uitkomen met dit budget dan kan er gebruikt gemaakt worden 

van het spaargeld. De OV int dus geen bijdragen meer voor schoolactiviteiten. 

Indien een werkgroep kosten maakt, dan dient de bon hiervan ingeleverd te worden 

bij Marleen. Zij maakt de kosten aan de betreffende persoon over. Naderhand wordt 

dit verrekend met school. 

School stelt een mail op inzake de afschaffing. Deze gaat ter controle naar de OV. 

Hierin zal ook vermeld worden hoe het geld voor de OV nu geregeld is. 

b. Subsidie: de OV vraagt geen subsidies meer aan aangezien niet kan worden 

voldaan aan de eisen die hiervoor worden gesteld.  

c. Begroting 2020-2021: afgelopen schooljaar is er iets meer uitgegeven dan begroot. 

Dit is aangevuld vanaf de spaarrekening. Marleen mailt de begroting naar de leden.  
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7. Opheldering traktaties/versobering activiteiten 

Er wordt opheldering gevraagd inzake het niet uitdelen op school. Dit was inderdaad het 

beleid van school i.v.m. corona. Echter nu mag er wel weer uitgedeeld worden, mits het 

verpakt is (en het liefst een gezonde traktatie is). 

Vanwege het niet trakteren beleid is er aan het einde van vorig schooljaar ook besloten 

om geen zakje chips of popcorn uit te delen ter afsluiting i.p.v. het kasteelfeest. 

 

8. Algemene Leden Vergadering 2020-2021 

De ALV zal plaatsvinden in november dit jaar. Hiervoor zal er een aanmeldingsplicht zijn 

zodat bekend is hoeveel personen aanwezig zullen zijn. 

Een bericht hierover zal spoedig volgen op ISY. 

 

9. Rondvraag 

Vera geeft naam en adres van iemand die geïnteresseerd is in lid worden van de OV.  

Er moeten nog enkele berichten gemaakt worden voor ISY: “Wie is OV en wat doe OV”; 

“OV zoekt leden”; “Schoolreisje”. Jessica en Vera pakken dit op. 

 

10. 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 aan Rick voor 

plaatsing op website 

Claudia  23-11-2020  

Bericht ISY afschaffing 

ouderbijdrage 

School Zsm  

Berichten ISY “Wie is OV” / “OV 

zoekt leden” / “Schoolreisje” 

Jessica/Vera Zsm  

Begroting mailen naar leden Marleen 23-11-2020  

 


