
 

 

 

Notulen 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

R.K. BASISSCHOOL WILLIBRORD 

 

 

 

 

 

Datum  : 3 oktober 2018 om 20.00uur 

Adres  :  Plusklas ruimte, Stampioendreef 

 

1. Opening 

20:02 uur  

 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 

Geen 

 

3. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 04-10-2017 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Keesjan aan het woord. 

Het is Keesjan zijn 4de ALV, School kan weer terugkijken op een mooie schooljaar. 

Keesjan bedankt de OR, overblijf en alle ouders voor de fijne samenwerking en voor alle 

inzet afgelopen schooljaar. 
 

5. Financieel verslag ouderraad schooljaar 2017-2018 

Helaas hebben we tijdens deze ALV nog geen goedgekeurd verslag. Vorig schooljaar is er 

een Digiduif uitgegaan om een nieuwe lid voor de kascontrole te vragen. Daar reageerde 

een ouder direct op. Helaas heeft deze persoon zich in september weer afgemeld waardoor 

de Heer Kastelijn er alleen voor stond, i.v.m. een nu te kort ontstane tijd en een inzicht 

verschil kon het verslag nog niet geaccordeerd worden. Dhr. Kastelijn kon het door 

werkzaamheden niet zelf toelichten op deze ALV. De penningmeester Ben de Kruijf heeft 

wel een verslag ervan en licht hier het een en ander van toe. Ook geeft hij aan dat het voor 

volgende jaren veel beter zou zijn om als OR een boekhoudkundig programma aan te 

schaffen. Waar dan zowel de OR als de overblijf gebruik van zouden kunnen maken. 

Daarna zou er dan een accountantsverklaring voor kunnen worden afgegeven. 

 

Ook voor de overblijf is er een financieel verslag van Dhr. Kastelijn. Ook dit jaar blijft de 

aanbeveling van zijn kant om te stoppen met de enveloppen met cash geld. De vraag is 

ook of school verzekerd is als de coördinator bijvoorbeeld zou worden overvallen op 

straat. Ook geeft hij aan dat er wellicht eens gekeken kan worden of de incasso niet 

gewoon via de school geëind kan worden. Overblijf kan en mag namelijk niet zelf de 

incasso doen omdat je als overblijf geen vereniging bent en je niet in de KVK kan 

inschrijven. 

 

Na bovenstaand verslag van de kascommissie licht Ben het financieel verslag toe. 

Balans geeft de bezittingen weer.  

Exploitatieoverzicht geeft de inkomsten en uitgaves weer. 



 

6. Verhoging ouderbijdrage 

De laatste paar jaar moet er elk jaar bij de schoolreizen geld bijgelegd worden. Parken zijn 

duurder geworden etc. Ben stelt voor de ouderbijdrage te verhogen naar 2.50 euro per 

kind. Vanuit de ouders word echter direct gereageerd dat het wel vreemd is om de 

ouderbijdrage te verhogen terwijl er nog een behoorlijk eigen vermogen is, sterker nog 

deze is afgelopen schooljaar ondanks meer geld uitgeven toch weer gestegen met ruim 

3000 euro. Wellicht kan er binnen het bestuur gekeken worden om dit anders op te lossen. 

Door bijvoorbeeld de vrijwillige bijdrage te verlagen en dit geld door te schuiven naar de 

spaarrekening schoolreis. Dit word dan ook niet doorgevoerd dit schooljaar en we zullen 

er als bestuur nader naar gaan kijken.  

 

7. Verslag kascontrolecommissie ouderraad 

Al besproken bij punt 5 

 

8. Financieel verslag overblijfschooljaar 2017-2018 

Dit schooljaar zijn er op de Groeneweg 3 nieuwe coördinatoren die Mariella en Belinda 

hebben opgevolgd. Helaas is ook het financiële verslag van de Groeneweg nog niet 

goedgekeurd door de kascommissie, die van de Stampioendreef wel maar gezamenlijk is 

besproken en besloten dat dit nog niet kenbaar gemaakt zal worden tijdens deze ALV. 

Zodra het is goedgekeurd zullen ze een seintje geven aan de OR en is deze ter inzage te 

zien bij Mariella GW of Ingrid SD. Saldo is aan het afnemen i.v.m. de krimp. 

 

9. Verslag kascontrolecommissie overblijf 

Besproken bij punt 5. 

 

 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 

Gaat dus vervallen er zal een boekhoudkundig programma aangeschaft worden door de 

OR. 

 

11. Begroting schooljaar 2018-2019 

De begroting is rond en er is met gecalculeerd tekort begroot. Klassenbudget vanuit de 

Or aan alle groepen zal dit jaar wederom 200 euro per groep zijn. Voor ICT is er nog een 

budget van 2500 euro over van vorig jaar. Er komen nog diverse activiteiten van school 

aan. Deze moeten nog nader worden toegelicht door school. Hier zal ook voldoende 

budget voor zijn ( 2000 euro). Het gecalculeerde tekort zal ongeveer 4500 euro zijn. 

 

12. Herverkiezing ouderraadsleden 

 

 

Niet herkiesbaar: 

 

Ben de Kruijf 

Fraukje Reinhoudt 

Meltem- Ter Haar-Bas 

Anneke van Geemert 

Marlous Jocker 

Bianca van Lieshout 

 



 

herkiesbaar: 

 

Ries Pisa 

Hanneke Pex 

Sandra Kerkvliet 

Barry Gemmink 

Nicole Jansen 

Mark Lammers 

 

 

Aftredende leden 

 

Mirjam Hoedemaekers 

Vanessa van Lopik 

Nathalie Eberharter 

Katja Heinsius 

Karin Smits 

Sabine den Butter 

Lex Weijers 

 

Nieuwe leden 

 
Richard van Bergem  

Marleen van Empelen  

Meike Straver  

Anne van den Bulk  

Valerie Heijzen  

Juliette Mostert  

Yvonne Dechow  

Youri van Houten  

Daphne van der Laan  

Jet van Veen 

Brenda Ekkebus 

 

Stefanie Koolhaas  

 

Madhwie doerga 

 

 

13. Rondvraag 

Barry vraagt aan school hoe het zit met de website, deze is niet meer up to date en geen goed 

visite plaatje voor de school. Keesjan geeft aan dat er een nieuwe website in de maak is die 

zeer binnenkort de lucht in gaat. Dit heeft helaas wat langer geduurd dan de verwachting was 

en het klopt dus dat de huidige website al een poosje niet meer is bijgehouden. 



 

14. Sluiting.  

20:51 uur 

 

Ten tijde van het maken van deze notulen kwam het bericht dat voor de overblijf de verslagen 

zijn goed gekeurd door de kascommissie.  

Deze zijn hieronder te zien. 

 

 

 



 
 

 

 

  

 



 

 


