Verslag Algemene Ledenvergadering 19 November 2019

Opening van de vergadering ;
Jojanneke heet alle aanwezige van harte welkom.
Financiën;
Penningmeester Marco laat het financieel overzicht van afgelopen jaar zien. In dit overzicht is te zien dat er
afgelopen jaar €57,- over is gebleven en dat er al €1000,- is gereserveerd voor het grote jubileumfeest in April.
Op 18 Oktober 2019 is er kascontrole geweest door John Reijnen (MR-lid 2e jaar) en Wouter Niessink (1e jaar),
hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De kascommissie doet het voorstel tot verlenen van kwijting
(décharge) aan de oudervereniging en dat wordt door de ALV goedgekeurd.

Ouderbijdrage blijft daarom onveranderd;
€22,- voor eerste kind
€11,- bij derde kind
€0,- bij vierde of volgende kind

Benoeming Kascommissie;
Nog een nader te bepalen MR-lid
Wouter Niessink (2e jaar)
Roeland of Anouk Vis (1e jaar)

Activiteiten afgelopen jaar;
Hierna volgt een foto-overzicht van alle activiteiten die mede dankzij de hulp van de oudervereniging tot stand zijn
gekomen. Denk hierbij aan het vervoer van het schoolreisje, Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval, Pasen en de
Koningsspelen.

Benoeming Bestuur;
Het huidige bestuur bestaat uit;
Voorzitter; Jojanneke Huck
Penningmeester; Marco Michiels
Secretaris; Femke Rutten
Allen zitten inmiddels 3 jaar in het bestuur van de oudervereniging, Jojanneke en Marco geven aan zich herkiesbaar te
stellen en Femke geeft aan te willen stoppen met haar huidige functie als secretaris, maar nog wel actief te willen
blijven binnen de oudervereniging. Wij bedanken Femke hartelijk voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Oudervereniging lid Ellen Schellekens geeft aan de functie van Femke over te willen nemen en na een stemming wordt
zij gekozen als nieuwe secretaris en worden Jojanneke en Marco herbenoemd als bestuurslid bij het uitblijven van
tegenkandidaten.
Rondvraag;
Er zijn geen vragen, wel komt de suggestie om volgend jaar de ALV op andere wijze te organiseren dmv een open
ouderraadvergadering aangezien de opkomst al jaren erg laag is.

Afsluiting;
Jojanneke bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering af.

