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N O T U L E N ALGEMENE LEDEN VERGADERING van 28 Augustus 2019
---------------------------------------------------------------------Aanwezig: 3 leden 1 leerkracht en 7 OV leden
1. Ontvangst met koffie en thee.
2. Welkom woord door de voorzitter.
Voorzitter Els Ophorst heet iedereen welkom en opent de vergadering.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering vorig schooljaar (29-08-2018)
Geen op of aanmerkingen.
4. Voorstellen nieuwe leden:
De OV is blij dat er twee nieuwe leden bij het bestuur hebben aangesloten.
Arjan Brouwers, vader van Anita in groep 6, woont in Oud-Heusden.
Ingeborg vd Oever, heeft 2 meiden, Veerle in groep 8 en Philine in groep 5.
Woont in Herpt.
5. Verslag van de penningmeester schooljaar 2018-2019:
Voor het schooljaar 2018-2019 was er € 8.075,-- begroot.
Aan ouderbijdrage was er het bedrag van € 8.115,-- binnen gekomen.
De kosten van 2018-2019 waren € 8.431,50 waardoor we het schooljaar negatief hebben
afgesloten met een bedrag van € 316,50. Mede ook omdat we voor dit schooljaar al
de USB sticks voor groep 8 hebben aangeschaft.
6. Kascommissie:
Peter vd Poel en Simon van Heesch hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Petra heeft
dit schooljaar de taak van penningmeester op zich genomen met Erica Verhoeven
als back-up.
Het is Petra prima vergaan, alles ziet er goed en netjes uit.
We bedanken Peter en Simon voor de kascontrole.
Peter vd Poel sluit de kascontrole af. Simon van Heesch neemt nog voor een jaar zitting en
regelt iemand voor de kascommissie voor afsluiting van dit schooljaar.
7. Rondvraag:
Het blijft jammer dat er maar weinig leden naar de ALV komen. Op de ALV kunt u als
ouder/verzorger horen wat de Ouder Vereniging zoal doet en u kunt mee denken en
brainstormen over activiteiten voor uw kind. De aankondiging voor deze ALV is verstuurd
via een Social School en per klassenapp.
8. Sluiting van de vergadering:

Sinds 4 december 2007 zelfstandige vereniging van Bs. Johannes Paulus

