Notulen
ALGEMENE LEDENVERGADERING
R.K. BASISSCHOOL WILLIBRORD

Datum
Adres

: 20 -11-2019 om 20.00uur
: Plusklas ruimte, Stampioendreef

1. Opening
20:03 uur
2. Ingekomen stukken/mededelingen, geen
3. Notulen ledenvergadering 03-10-2018 zijn goedgekeurd
4. Keesjan aan het Woord. Namens school en ouders dank voor alle activiteiten en inzet
van het bestuur, de or en de overblijf.
5. Financieel verslag ouderraad 2018-2019, Er is een overschot omdat in sommige
commissies soms geld niet of minder word uitgegeven. Musische vorming staat er nog
van 2 jaar op omdat de rekening altijd pas in het nieuwe schooljaar komt. Ben heeft
uitgezocht dat een eigen vermogen van 25% genoeg is om financieel gezond te
blijven. Zolang we hier nog boven zitten is een verhoging van de ouderbijdrage niet
nodig. Wat we wel zien is dat we al enkele jaren meer geld op de bijdrage schoolreis
moeten doen. Nu staat schoolreis apart benoemd naast de ouderbijdrage. Wellicht is
het handig dit gewoon te gaan scharen onder de algemene bijdrage. Er is geen
kascontrole geweest dit jaar. De financiën zijn dit jaar gecontroleerd door een
administratie kantoor en goedgekeurd.
6. Begroting schooljaar 2019/2020
7. Financieel verslag overblijf. De overblijf was niet op de hoogte dat de OR dit jaar
geen kascontrole had en konden dus niet meer op tijd aansluiten of iets ander regelen.
Er is dus wel een verslag maar deze is niet goedgekeurd. Graag wil de overblijf
binnenkort in gesprek met het bestuur van de OR hoe verder in de toekomst.
Er zijn afgelopen jaar wat aanbevelingen opgepakt waaronder geen contant geld meer.
Anne merkt op dat er wel een erg groot overschot is op 1 schooljaar. Dit zou eigenlijk
in houden dat de bijdrage omlaag zou kunnen in plaats van omhoog. Ingrid geeft aan
dat het nieuwe systeem wel geld gaat kosten, dus daar is nu niet zoveel van te zeggen.
Er word elk jaar gekeken wat te doen met een overschot. Overblijfkrachten moeten elk
jaar een cursus aangeboden krijgen en er is regelmatig nieuw speelgoed nodig.

8. Herverkiezing ouderraadsleden.

Uittredende leden; Meltem ter Haar-Bas
Marleen van Empelen
Yvonne Dechow
Nieuwe leden;

Mirjam Houthoff
Carolien Bosscher

Ben treed af als penningmeester en word opgevolgd door Mirjam Houthoff en Anne
van de Bulk.
Verder zijn we blij met alle leden die we hebben en doen we dus niets met
verkiezingen.

9. Rondvraag, geen
10. Sluiting 20:55

