
Notulen ALV 5 oktober 2016 - 20.00 uur  

  

1. Opening   

Mirjam heet iedereen welkom. Fijn om een aantal nieuwe gezichten te zien. We doen 
even een kort voorstelrondje. 
 

2. Jaarverslag Oudervereniging Aloysiusschool 2015/2016 - Bijlage 1 

Vorig jaar zijn we begonnen met de intekenlijsten bij de informatie-avond, vooral 
disco en kerstborrel. Dit was een groot succes. Korte toelichting van bijlage 1. We 
hebben een succesvol jaar gehad met dank aan alle hulpouders. 
 

3. Verslag kascommissie – Bijlage 2 

Piet neemt het woord. Rode draad; er zit een groot positief verschil tussen begroting 
en de uitgaven. Kascommissie is zeer tevreden over de oplevering maar het is niet de 
bedoeling dat we geld over houden. 
 

4. Financieel jaarverslag 2015/2016 

Werkelijke cijfers 2015/2016 – bijlage 3 
Begroting Meerjaren cijfers – bijlage 4 
Begroting 2016/2017 – bijlage 5 
Over het vorig jaar is er meer geld opgehaald dan de voorgaande jaren. Dit is 
hoofdzakelijk het gevolg van de automatische incasso. Er is nu een incassoformulier 
voor schoolreis en ov/schoolfonds. Uiteindelijk is er 1 ouder die niet heeft 
bijgedragen aan de financiën. Voor komend jaar staat er een grote investering voor 3 
nieuwe pietenpakken. Voorstel voor dit jaar is om de bijdrage voor de A4D uit de pot 
te financieren ipv ieder apart een eigen bijdrage te laten betalen. Voorstel is ook om 
de school ihkv het jubileumjaar een bedrag terug te schenken voor een ‘ cadeau’  
voor de kinderen. Ardy heeft dit voorgesteld in het team en daar zal binnenkort in 
overleg een beslissing over nemen. 

Suzannah; waarom vervalt de klassenpot? Piet; Die werd niet opgemaakt. Het 
bedrag is gelijk aan de reservering die er is voor komend jaar. Dus er is geld voor de 
klas.  

Rox; er was ook een idee om met de bovenbouw te gaan schaatsen. Dat 
is nu niet opgenomen in de jaarstukken. Piet; er kan altijd een verzoek worden 
ingediend. In principe dient het geld besteed te worden aan ‘alle’ kinderen.  

Inge; is er een lijstje met alle ideeën? Piet; niet formeel. Maar dat is wel 
een goed idee.  

Patrick: is het een idee om ook een reservering te maken voor het 
lustrum voor 100 jaar? Piet; ja maar er dient een evenwicht te worden 
gehouden voor de bijdragen door de ouders van wie de kinderen nu op school 



zitten. Dat dient ook nu te worden besteed voor die kinderen. We kunnen de 
bijdragen ook verlagen, maar de bijdrage is al heel laag in vergelijking tot 
andere scholen. 

Inge; is het niet zo dat als we de bijdrage van de A4D schrappen dat we 
dan na een paar jaar de ouderbijdragen moeten verhogen? Piet; nee dat risico 
is erg klein. We kunnen het een goed aantal jaren uitzingen. 

Irma; is het geen idee om toch een kleine bijdrage te vragen omdat 
anders de drempel wel heel laag wordt. Misschien komen de kinderen dan 
niet. Piet: het onderwerp A4D en bijdrage zal later worden voortgezet in de 
gewone vergadering vd OV. 

Josineke: 2014 uitgave voor speeltoestel. Moet daar geen reservering 
voor onderhoud? Piet; kwam uit het schoolfonds. 

Stijn; wat is het doel van de OV? Inge: Een aantal leuke activiteiten te 
organiseren voor de kinderen en de ouders onderling te verbinden voor een 
leuke schooltijd. Het schoolfonds is voor onderwijsdoeleinden, zoals 
bibliotheekboeken. Het gat dichten waar geen overheidsgeld voor is. 

Mirjam; is iedereen het eens met de begroting? Het is een hamerstuk 
  

5. Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016/2017 

Die volgt uit de begroting en is onveranderd €35 excl schoolreis. 

6. Herverkiezing zittende leden en verkiezing nieuwe leden Ouderraad  

Bestuur wil nog een jaar verkiesbaar zijn. 
 

7. Werving actieve leden 

Uit de OV wil iedereen nog een jaar blijven, behalve Inge. Zij wil na 3 jaar het 
stokje overdragen. De nieuwe mensen willen graag helpen bij losse activiteiten 
en zullen het komende jaar eea bekijken. Edwin wil zijn hulp aanbieden bij 
twee activiteiten komend jaar. Marise Haas en Sandra Las van Bennekom 
willen ook graag helpen. 

 

8. Leden kascommissie 2016/2017 2015-2017 (2 jaar) Petra Visscher  

OV heeft een oproep gedaan voor een nieuw lid vd kascommissie. Petra 
Visscher doet het komend jaar en Antoine vd Haak wordt het nieuwe lid. 

 

9. Jaarplan activiteiten voor het komende jaar  
 
Voor Jubileum is er nog geen hulpvraag gedaan vanuit het team voor 
begeleiding. De overige activiteiten blijven onveranderd ten opzichte van 
vorige jaren. 



De aftersummer party is weggestemd in de enquête. De animo was te laag. 
Inge wil graag in de asjemenou de uitkomsten van de enquête publiceren. 

 
Activiteiten 2016-2017  

Jubileum school   
95 jaar  

Initiatief Team    

Kerstborrel  Initiatief OV    

Discoavond  Initiatief OV    

Aloysiusdag  Initiatief Team, hulp vanuit OV    

Avondvierdaagse  Initiatief OV    

  

10. Rondvraag  

Ardy, wil iedereen vd OV bedanken voor hun inzet en ideeën. De ov neemt 
veel werk uit handen waar het team geen tijd voor heeft. 

 

11. Sluiting  

Mirjam sluit de ALV om stipt 21 u. Nodigt iedereen uit om te blijven zitten voor 
OV-vergadering. De start voor een nieuw mooi jaar!! 

 

   


