
 

 

 

Notulen 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

R.K. BASISSCHOOL WILLIBRORD 

 

 

 

 

 

Datum  : 4 oktober 2017 om 20.00uur 

Adres  :  Plusklas ruimte, Stampioendreef 

 

1. Opening 

20:05 uur 

 

2. Ingekomen stukken/mededelingen 

Geen 

 

3. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 05-10-2016 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Keesjan aan het woord 

Keesjan heeft inmiddels zijn 2de jaar erop zitten. Hij kan terugkijken op alweer een mooie 

jaar. Afgelopen schooljaar is natuurlijk locatie Turfpad dichtgegaan. Natuurlijk moesten 

alle spullen die daar nog waren en stonden allemaal verhuisd worden. Hierdoor moesten 
beide andere locaties ook goed onder de loep genomen worden i.v.m. de ruimte. Met 

resultaat dat op de nu beide locaties alles weer netjes en opgeruimd is en alles inmiddels 

weer een plekje heeft. 

 

5. Jaarverslag ouderraad schooljaar 2016-2017 

Ook dit jaar weer veel werk verricht. Alle activiteiten staan hier op een rij en worden altijd 

geplaatst in het Willibrord nieuws. We zien wel dat de activiteiten niet altijd meer 

makkelijk opgevuld worden. Dus als er ouders zijn die de OR willen komen versterken 

dan verwelkomen wij hun graag. 

 

6. Financieel verslag ouderraad schooljaar 2015-2016 

Ben de Kruijf wil graag de cijfers toelichten van het afgelopen jaar. Hij bedankt de twee 

heren Marc en Michiel van de kascontrole. Het was een pittige controle en was in het 

begin niet goed sluitend te krijgen i.v.m. een bug in het systeem. Na heel wat werk sluiten 

gekregen. 

 

Balans geeft de bezittingen weer. 

Exploitatieoverzicht geeft de inkomsten en uitgaves weer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oud papier bijdrage is ook dit jaar weer behoorlijk gestegen, dit door de komst van de 

kliko’s die nu het hele jaar in gebruik zijn. 

 

Ben geeft aan dat het wel van belang is om als OR en school goed te gaan kijken naar de  

Financiële planning op de langere termijn. Dit omdat er een te groot eigen vermogen blijft  

ondanks forse uitgaven van afgelopen twee jaar. Denk aan jubileum, 100 euro bijdrage  

voor elke klas per jaar, uitgaven op ICT gebied, uitje Oceanium 2016. Bestuur en directie 

zullen hier zeker over gaan praten dit schooljaar. 

 

 

7. Verslag kascontrolecommissie ouderraad 

De kascommissiecontrole is dit jaar goed gekeurd door dhr. Huiszoon en dhr. Kastelijn. 

Zij geven als aanbeveling de al eerder benoemde financiële planning op de langere 

termijn, geef het geld uit aan de kinderen die nu op school zitten. En stelt voor om naar 

alle partijen helder te communiceren, wie mag beschikken over de reserves van de OR en 

overblijf. Mede op basis van de statuten indien van toepassing. Verder was alles op orde 

en zag het er allemaal goed uit. De kascontrole durft gerust te zeggen dat het allemaal 

keurig klopt. 

 

8. Financieel verslag overblijfschooljaar 2015-2016 

De overblijf heeft er een enerverende periode op zitten, vooral op de SD is er heel wat 

veranderd i.v.m. 4 klassen extra erbij. En de GW heeft het eerder wat rustiger omdat er 

nog maar 1 locatie open is. Op de SD is er het systeem dat de jongste kinderen eerst eten 

en dan om half 1 naar buiten mogen en bij de bovenbouw is dit andersom. Ook is er nog 

steeds ondanks meerdere oproepen een tekort aan overblijfkrachten op de SD.  

 

Het eigen vermogen gaat dit jaar een flink stuk omlaag i.v.m. de aanleg van de nieuwe 

speeltuin op de GW. Ook is er een pilot bezig met vers fruit. Hier gaat binnenkort over 

beslist worden of dit standaard blijft. De beide locaties verschillen op sommige punten 

van mening. Op de SD is al behoorlijk wat druk i.v.m. de drukte, tijd en weinig krachten. 

Ook is er van de leerlingen uit weinig behoefte. Op de GW is dit heel anders. En als 

laatste is er de lunch tijdens de koningsspelen. 

 

Mariëlla en Belinda geven tijdens deze vergadering aan dat het voor hun beide het laatste 

jaar is dat ze als coördinatoren werkzaam zijn. Ze hopen dat ze aan het einde van het 

schooljaar het stokje kunnen overdragen aan iemand anders. En zijn dus zoekende naar 1 

of 2 vervangers. 

 

9. Verslag kascontrolecommissie overblijf 

Ook hier is kritisch gekeken en zijn er wat aanbevelingen gedaan. Vrijwilligersbijdrage 

word contant betaald. De coördinatoren lopen dus wel een paar keer per jaar met flink wat 

contant geld op zak en dat is best gevaarlijk. Dus ga nogmaals in gesprek of dit niet 

gewoon via de bank moet worden uitbetaald. Verder was alles keurig in orde en goed te 

herleiden op beide locaties. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 

Dhr. Huiszoon heeft het nu twee jaar gedaan en conform de richtlijnen hiervoor zal hier 

iemand anders voor moeten worden gezocht voor komend jaar. Dhr. Kastelijn    

( 06-48 63 81 96 )  mkastelijn@gmail.com  zal het nog 1 maal doen.  

 

11.  Begroting schooljaar 2017-2018 

Hebben we al besproken bij punt 6 

 

12. Herverkiezing ouderraadsleden 

 

Niet herkiesbaar: 

 

Bianca van Lieshout 

Katja Heinsius 

Karin Smits 

Sabine den Butter 

Lex Weijers 

Hanneke Pex 

Sandra Kerkvliet 

Nicole Jansen 

Barry Gemmink 

Mark Lammers 

 

Herkiesbaar: 

 

Monique de Neve 

Mirjam Hoedemaekers 

Vanessa van Lopik 

Ries Pisa 

Nathalie Eberharter 

Ben de Kruijf 

Fraukje Reinhoudt 

Meltem ter Haar –Bas 

Anneke van Geemert 

Marlous Jocker 

 

Aftredende leden: 

Marleen van Noort 

Petra Neeleman 

Danielle Straver 
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13. Ronvraag 

Karin stelt voor om bij de begroting ook rekening te houden met ICT. 

 

14. Sluiting 21:25 uur 

 

 

 


