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

Datum: 16 september 2021
Notulen: OV bestuursvergadering
Aanwezig: Joanna Heijne, Yvonne Jacobs, Claudia Molijn, Eveline Pieters, Natalie Stollman,
Joost Vankan (voorzitter), Gaby van der Veeke, Ellen Zwackhalen
Afwezig: Anna Baranowska, Ilse Grooten, Jurith Keijbets, Dimitri Palmen, Sandy Swieringa,
Kim Vliegen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ellen stelt zich voor.
Tevens stellen alle aanwezige leden zich voor.
2. Notulen en acties bestuursvergadering 07-06-2021
De notulen van 7 juni 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:
Claudia zal deze na de vergadering ophalen en zo nodig aan de betreffende
werkgroep geven.
• Mededelingen
De ledenlijst wordt gecontroleerd en aangevuld door de leden.
Jurith zal niet deelnemen aan de OV. Claudia geeft aan Ilse door dat zij wel op de
hulpouderlijst kan worden gezet.
De vacature voor penningmeester is nog steeds vacant. Natalie wil dit, afhankelijk
van de taken, op zich nemen voor dit jaar. Zij zal voor meer info contact opnemen
met Marleen vd Berg. Volgend schooljaar zal een accountant deze taak op zich
nemen.
KvK inschrijving voor Joost, Gaby en Yvonne en uitschrijving voor Marleen, Jessica,
Pia en Clarice wordt geregeld door Claudia.
4. Activiteiten
a. Kasteelfeest (evaluatie): i.p.v. kasteelfeest is Mr. Diamond gekomen en is er een
loterij gehouden. Van de uitslag van de loterij is een filmpje gemaakt. Het geld dat
over is, wordt bijgelegd bij het budget voor volgend jaar. Het geld van de loterij is
besteed aan ballonnen en ijsjes aan het begin van het schooljaar.
Bij de komende activiteiten moet rekening worden gehouden met het feit dat school
geen contant geld meer mag ontvangen. Ellen zal checken bij school wat dit precies
inhoudt.
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b. Presentatiegroep: de werkgroep wacht nog op de lijst met wanneer de knutselwerkjes
klaar zijn. Ellen zal deze opvragen bij Lindsey.
Opgemerkt wordt dat de ruimte voor het opbergen van de spullen van de OV zeer
beperkt is en verdeeld over diverse kasten, waardoor het onoverzichtelijk is.
Gevraagd wordt of het mogelijk is om de spullen allemaal in 1 kast op te bergen.
Ellen bespreekt dit met Roland.
Tevens wordt er gevraagd om een klein budget voor de aanschaf van kleine spullen
zoals plakband ed. Dit kan worden meegenomen in de begroting van dit schooljaar.
c. Leespromotie: de werkgroep heeft reeds contact met school inzake het optuigen van
het boekenstalletje voor de Kinderboekenweek.
d. Schoolreis: groep 1 t/m 4 gaan naar Kinderpretland in Weert, groep 5 t/m 7 gaan naar
Toverland. Dit jaar zullen er geen ijsjes worden uitgedeeld tijdens het schoolreisje.
Joost is betrokken bij de organisatie van het schoolreisje en zal met de werkgroep OV
een afspraak inplannen over wat er nog geregeld moet worden. Indien er hulpouders
nodig zijn, zal dit door school worden gevraagd.
5. Activiteitenoverzicht schooljaar 2021-2022
School is nog met het activiteitenoverzicht bezig. Zodra dit klaar is, zal Ellen dit naar
Claudia mailen. De lijst zal dan worden doorgestuurd naar de leden zodat zij kunnen
aangeven aan welke werkgroep ze willen deelnemen. De volgende vergadering zal de
lijst definitief worden gemaakt.
6. Financiën
a. Ouderbijdrage: Joost merkt op dat Stichting Leergeld geen schoolreisjes meer
betaald. School heeft dit jaar hiervoor geld vrij gemaakt.
Uitgezocht moet worden hoe dit voor de toekomst geregeld kan worden zodat elk
kind met alle activiteiten kan meedoen. Wellicht kan de Oudervereniging weer een
ouderbijdrage gaan vragen. De ouderbijdrage is een aantal jaren geleden afgeschaft
door Innovo. Echter als de Oudervereniging dit vraagt en int, zonder tussenkomst van
school, dan mag er gewoon een ouderbijdrage gevraagd worden. Een idee is om elk
jaar een bijdrage te vragen zodat er een spaarpotje wordt opgebouwd. Zo hebben
ouders geen extra kosten voor een activiteit en kunnen mogelijk ieder jaar activiteiten
geregeld worden. Dit zal verder onderzocht worden door de Oudervereniging.
b. Begroting 2021-2022: de begroting wordt opgesteld nadat de overdracht van
penningmeester is geweest. Deze zal de volgende vergadering besproken worden.
7. Bijdrage schoolkamp voor chips, wafels en drinken
Vorige jaren werden de chips, wafels en het drinken tijdens het schoolkamp gesponsord
door Lidl Vaals. School kan dit echter niet meer verantwoorden naar Innovo. Gevraagd
wordt of de Oudervereniging hierin iets kan betekenen. Er wordt besloten dat de
Oudervereniging deze kosten en de kosten voor de drankpenningen van de disco, 1malig op zich neemt. Deze kosten zullen betaald worden van de spaarrekening.
8. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.
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Actielijst
Actie

Wie

Deadline

Aanbieden notulen vorige OV aan
Rick voor plaatsing op website

Claudia

17-11-2021

Navragen school geen contant geld

Ellen

17-11-2021

Lijst knutselwerkjes navragen bij
Lindsey

Ellen

zsm

Opbergruimte OV bespreken met
Roland

Ellen

17-11-2021

Activiteitenlijst mailen naar Claudia

Ellen

zsm

Begroting opstellen

Natalie

zsm

Status
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