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Datum: 8 februari 2022 

Notulen: OV bestuursvergadering 

Aanwezig: Anna Baranowska, Ilse Grooten, Sandra Huijts, Yvonne Jacbos, Claudia Molijn, 

Dimitri Palmen, Eveline Pieters, Shirley de Rechter, Sandy Swieringa, Joost Vankan 

(voorzitter) 

Afwezig: Joanna Heijne, Natalie Stollman, Gaby van der Veeke, Kim Vliegen, Ellen 

Zwackhalen 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Notulen en acties bestuursvergadering 10-11-2021 

De notulen van 10 november 2021 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen  

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: dit loopt. Er waren weer spullen van de Oudervereniging weg. 

Deze waren gebruikt door school.  (inmiddels terecht april 2022). 

b. Sinterklaas (evaluatie): het concept was voor herhaling vatbaar. I.v.m. corona heeft 

men niet kunnen helpen bij het inpakken van de cadeaus, terwijl er wel hulp gewenst 

was door de leerkrachten. Volgend jaar meer initiatief tonen vanuit de 

Oudervereniging. 

Aangegeven wordt dat Sinterklaas liever de spullen niet meer thuis heeft. Gevraagd 

wordt waarom de attributen bij Sinterklaas thuis liggen. Er is geen ruimte op school 

hiervoor, althans geen ruimte die afgesloten is. In de gymzaal komt een kastenwand, 

waarvan denkelijk een gedeelte voor de Oudervereniging zal zijn. Joost zal dit 

navragen bij school. 

c. Kerstwandeling (evaluatie): dit jaar niet doorgegaan vanwege corona.  

d. Kerstontbijt (evaluatie): door de Oudervereniging waren muffins geregeld en 

kleurplaten met een wandeling door het dorp. Dit was wel moeilijk om georganiseerd 

te krijgen. Er was maar een beperkt aantal leerkrachten en stagiaires beschikbaar. 
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Door de stagiaires was een inzamelactie van flessen bij de Plus geregeld. De 

opbrengst hiervoor is het budget voor Kerst 2022.  

Er wordt opgemerkt dat de ideeën van de Oudervereniging vaak niet overeenkomen 

met school. Joost pakt dit op met school. 

e. Carnaval: de werkgroep weet nog niet wat mogelijk is vanwege corona. Er is op korte 

termijn overleg. School gaat er vanuit dat het programma niet zal worden zoals 

voorheen, ondanks eventuele versoepelingen. 

f. Eiertietsjen: de werkgroep neemt contact op met school.  

 

5. Inkomsten Kasteelfeest en Kerst 

De inkomsten van de Loterij en Kerst zijn naar de Oudervereniging. De opbrengst wordt 

nu ook het budget. Joost vraagt na bij school wat ongeveer de jaarlijkse opbrengsten zijn. 

Mocht het kasteelfeest dit jaar niet doorgaan, dan toch de loterij laten doorgaan. 

De datum van het kasteelfeest is nog onbekend. Joost gaat dit navragen zodat alles al in 

gang gezet kan worden. 

 

6. Vacature Secretaris 

Yvonne zal de taak van Secretaris overnemen. Claudia neemt contact op. 

 

7. Dagelijks bestuur 

Ieder lid van de Oudervereniging is reeds ingeschreven bij de KvK, maar dient ook 

ingeschreven te worden in het UBO register van de KvK.  

Joost oppert het idee om een dagelijks bestuur samen te stellen. Dit zou bestaan uit de 

voorzitter, de penningmeester en de secretaris en 2 overige leden van de 

Oudervereniging. Deze 5 leden zouden dan de enigen zijn die ingeschreven hoeven te 

worden bij de KvK en het UBO register en zijn dan ook de enigen die financieel 

verantwoordelijk zijn. De rest blijft aangesloten bij de werkgroepen en hoeft niet meer bij 

elke vergadering aanwezig te zijn. Zo is er ook een korter lijntje met school en een beter 

aanspreekpunt. 

Er volgt hierover een discussie. 

Joost zal de voor- en nadelen onderbouwen en dit iedereen doormailen. 

De inschrijving in het UBO-register kan nog even wachten. 

 

Naschrift: inmiddels is besloten om verandering niet door te voeren.  

Alleen Joost is ingeschreven in het UBO register vooralsnog (april 2022). 

 

8. Begroting 2022-2023 

Joost geeft aan dat de Oudervereniging beter zelf inkomsten kan genereren, dan geld 

van school te ontvangen. Zo heeft school ook geen bemoeienis. 

Het voorstel is om per werkgroep te bekijken wat begroot is en wat er uitgegeven wil 

worden.  

 

9. Isy verantwoordelijke  

Dit agendapunt wordt on hold gezet tot duidelijk is hoe het bestuur wordt ingevuld. 

 

10. Financiën 

De financiële zaken zijn overgedragen aan Sandra, alles is nu geregeld. 
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11. Rondvraag 

Gevraagd wordt om bij het verzetten van een vergadering ook de reden op te geven.  

 

 

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  07-04-2022 Afgerond 

Kasten Oudervereniging navragen 

bij school 

Joost 07-04-2022 Afgerond 

Verschil ideeën activiteiten 

school/Oudervereniging aankaarten 

bij school 

Joost 07-04-2022 Afgerond 

Opbrengsten loterij navragen bij 

school 

Joost 07-04-2022 Afgerond 

Datum kasteelfeest navragen bij 

school 

Joost zsm Afgerond. 

 

Bekijken wat begroot is en wat er 

uitgegeven wil worden 

Elke werkgroep 07-04-2022 Loopt 

 


