Oudervereniging o.b.s. De Sluis
Betreft: Algemene ledenvergadering op maandag 14 oktober 2019
Tijdstip: aanvang 20u00

Plaats: De Sluis

Aanwezig: de voorzitter Uri Sluijter, de penningmeester Jolanda van Leuven, de secretaris Ilse Visser.
Andere aanwezigen: Patricia van der Maden en later Roelof Post.

Agenda punten
1 Financieel verslag en controle schooljaar 2018 / 2019
Door twee onafhankelijke ouders is het jaarverslag gecontroleerd en goedgekeurd. Het
gecontroleerde verslag is aangeboden aan de vergadering.
Er is een bedrag over, dat naar de spaarrekening is overgemaakt om bij te dragen aan een jubileum
viering in de toekomst.
De bedragen per commissie zijn voor het lopende schooljaar iets aangepast en door de aanwezigen
goedgekeurd.
De posten voor bankkosten en verzekering staan nu bij één punt in het verslag; verzoek is om dit aan
te passen en als twee punten in het verslag op te nemen.
Daarnaast is er de vraag waarom de schoolreisverzekering niet door school wordt betaald, omdat dit
de verantwoordelijkheid van school is. Roelof vraagt wat voor verzekering dit is. Stichting school lijkt
ook een polis te hebben. Hoe zit dit: is er een dubbeling? De penningmeester en Roelof gaan dit
samen verder uitzoeken.
School wil geld voor meer of andere shirts tijdens de avondvierdaagse; de school wil dat alle
leerlingen t/m groep 8 herkenbaar zijn en verplicht een shirt dragen. Ons tegenvoorstel: persoonlijke
petjes in plaats van fruit. Dit punt kan ingebracht worden bij de MR.

2 Procedure aanmelding nieuwe secretaris en voorzitter : overdracht
Aftredend bestuur van de vereniging: er is inmiddels een penningmeester gevonden, Patricia zal
Jolanda opvolgen als penningmeester. In de loop van dit schooljaar zal zij door Jolanda ingewerkt
worden. Per schooljaar 2020 / 2021 zal zij het penningmeesterschap overnemen.
We zoeken nog een secretaris en een voorzitter : Er zijn (nog) geen aanmeldingen voor secretaris en
voorzitter. Als deze posities niet opgevuld worden moet de Oudervereniging worden opgeheven en
gaat het beheer van de ouderbijdrage over naar Stichting School. De huidige voorzitter en secretaris
moeten aan het eind van het huidige schooljaar aftreden omdat hun kinderen in groep 8 zitten.
Aanmeldingen kunnen worden opgestuurd aan oudervereniging.obs.desluis@gmail.com .
Wijzigingen in het bestuur moet worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel.
Doelstellingen van de oudervereniging nog eens op een rijtje: inzicht en invloed op de besteding van
de vrijwillige ouderbijdrage.

