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Datum: 7 april 2021 

Notulen: OV bestuursvergadering 

Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, Yvonne Jacobs, Claudia Molijn, Pia 

Muitjens, Vera Schiefer, Clarice Soogelee, Sandy Swieringa, Kim Vliegen, Jessica Vliegen 

(voorzitter) 

Afwezig: Nathalie Stollman, Ilse Grooten, Joanna Heijne, Dimitri Palmen, Eveline Pieters, 

Gaby van der Veeke 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen en acties bestuursvergadering 26-01-2021 

De notulen van 26 januari 2021 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen 

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

 

3. Ingekomen stukken / vragen 

• Post 

Er is geen post. 

• Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Activiteiten 

a. Presentatiegroep: de werkgroep heeft kerst opgeruimd en het onderwerp 

Lente/Pasen opgepakt. Het is de werkgroep opgevallen dat verschillende werkjes al 

geplaatst waren. Wellicht doordat de stagiaires niet weten van het bestaan van de 

werkgroep  

b. Carnaval (evaluatie): ondanks dat het anders was dan de andere jaren, was het een 

erg gezellige, sfeervolle ochtend.  

c. Pasen / Eiertietsjen (evaluatie): de dag is goed en gezellig verlopen. Aan de 

werkgroep is de vraag gesteld of elk kind een choco-lolly kan krijgen. Dit wordt 

meegenomen in de evaluatie.  

Volgend jaar dient er wellicht een nieuw paashaaskostuum aangeschaft te worden. 

Hier is ruimte voor in het budget.  

d. Koningsspelen: de werkgroep vanuit school is druk bezig met het organiseren. Als er 

hulp nodig is van de OV, dan wordt dit doorgegeven aan Jessica. De koningsspelen 

zijn op 23 april. 

e. Kasteelfeest: Marleen geeft aan dat er door de gemeente geen vergunningen worden 

afgegeven tot 1/7. Besloten is dat er alleen iets voor de kinderen georganiseerd 

wordt.  
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Yvonne sluit aan bij de werkgroep. 

f. Musical: het is nog niet bekend of de musical doorgaat. Een voorstel ligt bij het MT. 

g. Schoolreis: het is nog niet bekend of dit doorgaat. De persconferentie wordt 

afgewacht. 

 

5. Sponsering speeltoestel 

Er komt een nieuw speeltoestel. Aangezien er verschillende acties zijn om het bedrag bij 

elkaar te krijgen, stelt Jessica voor om ook vanuit de OV te sponseren. Marleen geeft aan 

dat dit budgettair gezien geen probleem moet zijn. Het spaargeld kan ook gebruikt 

worden. Er dient alleen rekening gehouden te worden met eventuele uitgaven voor het 

kasteelfeest. 

Afgesproken wordt €500 te sponsoren. En eventueel een groter bedrag. Dit is afhankelijk 

van het nog openstaande bedrag. Clarice gaat na welk bedrag er nog open staat. 

 

6. Bestuur 

Er zijn nog geen aanmeldingen voor de vacature van voorzitter en penningmeester. Voor 

juni dienen er 2 gegadigden te zijn.  

 

Yvonne Jacobs heeft aangegeven lid van het bestuur te willen worden. De 

activiteitenkalender wordt haar ter informatie toegestuurd. 

Daarnaast zijn er nog twee andere geïnteresseerden  Zij worden uitgenodigd voor de 

vergadering in juni.  

 

7. Financiën 

Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering. De volgende vergadering is 7 juni 

om 20uur. 
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Actielijst  

Actie Wie Deadline Status  

Aanbieden notulen aan Rick voor 

plaatsing op website 

Claudia  07-06-2021  

 


