KBS de Linderte
Richterambtweg 1
8103 HX Raalte

Notulen jaarvergadering oudervereniging De Linderte 3 oktober 2016
Aanwezig:
Bestuur Oudervereniging: Macha Bruggeman (voorzitter), Ewald Dams (penningmeester,
aftredend bestuurslid), Rowena Broekgerrits, Cindy Kroes (aftredend bestuurslid), Jeroen
Kolkman (herkiesbaar bestuurslid), Sjon Evers, Patty Kleinherenbrink, Iwan Rekveld
(kandidaat-bestuurslid/penningmeester) en Simone Nijboer (secretaris).
Daarnaast een delegatie van het team KBS de Linderte (Han van Rhee, Loes Kieftenbeld,
Sandy Zwinselman en Gerard Holtslag) en een viertal ouders.
_________________________________________________________________________
Opening
De voorzitter van de oudervereniging, Macha Bruggeman, heet iedereen welkom op de
jaarvergadering.
Terugblik 2015-2016
Zaken waar de oudervereniging afgelopen schooljaar zich mee bezig heeft gehouden zijn
o.a. Sinterklaas, de kerstactiviteit (kerstwandeling + versnaperingen op het schoolplein),
deelname aan en 1e prijs bij de carnavalsoptocht, de paaseitjes met Pasen, de fantastische
prestatie van de handbalmeiden (finaleronde Nationale kampioenschappen), een
versnapering bij de verschillende sportdagen en de zeer geslaagde eindejaarsactiviteit in
olympische sferen.
Ook de activiteiten rondom groep 8 waren geslaagd. Denk bijvoorbeeld aan het kamp, het
afscheid en de ‘dikke duim’.
Verslag Jaarvergadering 2015
De notulen van de ledenvergadering van 2015 zijn doorgenomen en daarna door de
aanwezigen geaccordeerd.
Financiële aangelegenheden (inkomsten en uitgaven)
Inkomsten 2015-2016

Bijzonderheden bij inkomsten:
- Alle ouderbijdragen zijn betaald
- De opbrengst van het oud papier is aanzienlijk hoger dan begroot. Verklaringen zijn:
• de meer centrale brengplek bij de Jumbo in Raalte Noord, Inkomsten
• minder brenglocaties
• meer papier ophalen vanuit het dorp/bij winkeliers
• nabetaling door de gemeente
- Inkomsten vanuit activiteiten vallen hoger uit. Hier moeten de gemaakte kosten voor de
activiteiten nog mee verrekend worden.
Uitgaven 2015-2016

Bijzonderheden bij uitgaven:
- Ieder jaar wordt er een reservering voor het schoolreisje (1x per 2 jaar) gedaan
- Bij de post ‘theater/toneel’ was er een verschil op de begroting. Dit kwam doordat er nog
wat verrekend moest worden met school. Dit is inmiddels gebeurd.
De oudervereniging eindigt aan het einde van het schooljaar 2015-2016 met een positief
saldo van € 20.898,18. Hiermee wordt voldaan aan het afgesproken garantievermogen van
2 x de ouderbijdrage per kind per jaar (€ 12.950,-).
Kascontrole 2015-2016
Pieter Nijland en Iwan Rekveld hebben de kascontrole gedaan en de financiële
verslaglegging over het afgelopen jaar goedgekeurd.
De kascommissie voor het schooljaar 2016-2017 bestaat uit: Ewald Dams en Cindy Kroes.

Begroting 2016-2017: inkomsten

T.b.v. de activiteiten heeft de oudervereniging samen met een aantal ouders in september jl.
een barteam gevormd voor het Mega Piratenfeest in Tilburg. Ook verwacht de
oudervereniging inkomsten te genereren vanuit het eindejaarsfeest.
Begroting 2016-2017: uitgaven

De kosten voor het afscheid van groep 8 zijn hoger begroot dan vorig jaar. Dit komt dat er is
afgesproken dat er per kind van groep 8 € 3,- meer door de oudervereniging wordt
bijgedragen. De kosten van het kamp zijn minder, omdat er minder leerlingen in groep 8
zitten dan vorig schooljaar.
Ouderbijdrage
Het voorstel vanuit de oudervereniging is om de ouderbijdrage niet te wijzigen en dus € 20,per kind te laten. Dit voorstel wordt in stemming gebracht. De aanwezigen geen bezwaar.

Bestuursverkiezing
Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden zijn Cindy Kroes en Ewald Dams
(penningmeester). Beiden worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage, inzet en
gedrevenheid. Zij ontvangen een bos bloemen en een cadeaubon. Op een later moment
ontvangen Ewald en Cindy nog de ‘dikke duim’.
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid is Jeroen Kolkman. De aanwezige ouders gaan
hiermee akkoord.
Als nieuw bestuurslid/penningmeester wordt Iwan Rekveld voorgesteld. Ook hiermee gaan
de aanwezige ouders akkoord.
Voor het volgende schooljaar 2017-2018 komt de functie van voorzitter van de
oudervereniging vacant. Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij één van de leden van
de oudervereniging.
Rondvraag en sluiting
Han bedankt Ewald en Cindy voor hun actieve en betrokken houding, namens de ouders en
kinderen.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en de aanwezigen worden uitgenodigd om
nog even na te praten onder het genot van een drankje.

