Notulen Algemene Leden Vergadering
Oudervereniging (OV) Basisschool de Komeet
27 november 2018
Locatie: De Komeet in Malden
Notulen
Aanwezig: Inge van Dreumel, Jacobien van der Ligt, Helma Poos, Ellen Berer, Jojanneke Kooij-Huck,
Marco Michiels, Mireille Nova, Ellen Mollen, Joris Winssen, Wouter Niessink, Femke
Rutten (notulen)
1. Opening door voorzitter Jojanneke Kooij-Huck
2. Financiën door penningmeester Marco Michiels
Financieel verslag
De inkomsten worden gegenereerd uit de ouderbijdrage (22 euro per kind, bij 3e kind is het 11
euro en bij meer dan 3 kinderen is het gratis) en we krijgen een bijdrage van de Stichting Primair
Onderwijs. De uitgaven zijn: de bankkosten en de activiteiten van de Oudervereniging
(schoolreisje, sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, sport- en speldag). We hebben dit jaar een
hoger bedrag gekregen van de stichting en 8 euro rente van de bank. De bankkosten zijn onder
controle. Voor de aansprakelijkheidsverzekering betalen we een vast bedrag. De schoolreis was
dit jaar goedkoper maar er zijn kerstbomen aangeschaft dus iets meer daaraan uitgegeven.
Verder zijn alle commissies binnen budget gebleven. Er is 250 euro gereserveerd voor het
jubileum in 2019. Geld dat over is gaat in het reservepotje.
Verslag Kascommissie
De kascommissie is bijeen geweest op 25 september 2018. Hier zijn de cijfers bekeken en
bonnetjes steekproefsgewijs nagelopen. De kascommissie heeft dit goed bevonden en heeft het
verslag ondertekend. De kascommissie doet het voorstel tot verlenen van kwijting (décharge)
aan de oudervereniging doen en dat wordt door de ALV goedgekeurd. Helma Poos: “Het zag er
allemaal perfect uit, geen op- of aanmerkingen.” “
Begroting 2018-2019
Begroot op percentage van de kinderen.
Vaststelling contributie
De contributie blijft hetzelfde bedrag (dus geen verhoging) omdat we verwachten binnen de
begroting te blijven.

Benoeming kascommissie
Wouter Niessink heeft zich vrijwillig aangemeld. Wouter, bedankt!
3. OR Jaarverslag 2017-2018
De activiteiten van het afgelopen jaar worden besproken door Jojanneke.
- We gingen dit jaar weer naar Toverland en PretInn ivm het slechte jaar (Blije Dries was
gepland). Toverland weer tot 16.00 uur (uur langer bevalt goed). Groep 1 en 2 tot 15.00 uur.
- Sint kwam vorig jaar op de tractor het schoolplein opgereden. Sint bezocht de lokalen en alle
kinderen (groep 1 t/m 8) krijgen een schoencadeautje. Kinderen uit de groepen 1 t/m 4
krijgen ook een cadeautje op 5 december.
- De kerstviering in december was weer een succes. De kinderen hadden hapjes gemaakt en
voor de ouders was er een borrel op het schoolplein. De dag erna was de kerstviering in de
kerk van Malden.
- Hierna volgde Carnaval. Groep 1 en 2 hossen in de kleine zaal, groep 3 t/m 8 in de aula. De
Prins kwam op bezoek.
- Met Pasen hadden we een Palm Pasen optocht.
- De Koningsspelen in april waren ook weer een groot succes waarbij spelletjes gespeeld
werden en er nog een ijsje was voor de kinderen.
Activiteiten buiten school
- Avondvierdaagse
- Bosloop (wisselbokaal gewonnen)
Nieuwe leerlingenraad
Afgelopen jaar heeft de OV contact met de leerlingenraad om dingen samen te organiseren.
Daaruit is bijvoorbeeld de Kiss & Ride actie voortgekomen en in samenwerking met Pierre
Hopman is de schommel geregeld.
4. Bijdrage begeleiders schoolreisje
- Huidige situatie is dat alle begeleiders hun eigen entreekaartje moeten betalen. We
vergoeden wel parkeerkaartje. Benzine wordt ook niet vergoed.
Wat vinden de aanwezigen?
• Helft vergoeden van het kaartje van de begeleiders;
• Geen probleem om te betalen, je doet het voor de kinderen;
• Als er meerdere ouders van één gezin meer gaan, dan het 2e of 3e kaartje vergoeden;
• Eerder communiceren over of de begeleider wel of niet mee mag gaan (voor de vakantie
al bepalen);
• Maandag is een rustige dag daarom gekozen voor deze dag maar er zijn wel meer
begeleiders/ouders aan het werk. Op de woensdag en vrijdag is het drukker in het
pretpark;
• Volgend jaar: eerder aankondigen, als er problemen ontstaan dan kan het betaald
worden uit het bedrag dat over is aan het eind van het jaar.

Jubileum in 2020
In maart/april 2020 vieren we het jubileum. 5 jaar geleden was er een circus in de Veldschuur.
We staan open voor alle ideeën, het liefst wel met een educatief programma. Bijvoorbeeld een
groot evenement voor alle groepen. Iets waar de kinderen ook een rol in hebben, een eigen
bijdrage. Verspreid het nieuws! Er komt een ideeënbus centraal te staan in de school zodat
iedereen ideeën kan aandragen.
Een aanwezige vroeg zich af of de leerlingenraad hier ook over mee gaat denken? Goed idee!
Jojanneke gaat dat vragen.
Naast de leden uit commissie vanuit de OV moeten er ook leerkrachten bij betrokken zijn.
5. Rondvraag
Helma Poos: weinig opkomst weer voor de ALV, misschien niet aangeven dat mensen moeten
aanmelden, vinden mensen misschien een belemmering en het is ook niet nodig. In het kader
daarvan zegt Jojanneke ook dat het handig om een poster op de deuren hangen en geeft
Jacobien aan dat de ALV wellicht voorafgaand kan worden gehouden aan een thema-avond.
Joris: over thema-avonden gesproken: Joris speelt met het idee om een keer een papa en mamaavond te organiseren.
6. Sluiting
Jojanneke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

