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     KBS de Linderte    
     Richterambtweg 1 
     8103 HX Raalte 

 

 
Notulen jaarvergadering oudervereniging De Linderte 8 oktober 2018 
 

Aanwezig:  
Bestuur Oudervereniging: Christel Hoekstra (voorzitter), Iwan Rekveld (penningmeester), 
Jeroen Kolkman, Loes Nijland (aftredend bestuurslid), Sjon Evers, Patty Kleinherenbrink, 
Miriam van Eunen (bestuurslid) en Simone Nijboer (secretaris, herkiesbaar bestuurslid). 

 
Daarnaast een delegatie van het team KBS de Linderte (Milou, Han) en een zestal ouders. 
_________________________________________________________________________ 
Opening 
De voorzitter van de oudervereniging, Christel Hoekstra, heet iedereen welkom op de 
jaarvergadering. Bedankt voor de komst. 
 
Terugblik 2017-2018 
Zaken waar de oudervereniging afgelopen schooljaar zich mee bezig heeft gehouden zijn 
o.a. het kamp en afscheid van groep 8, presentje bij kerstactiviteit, de paaseitjes met Pasen, 
een versnapering bij de verschillende sportdagen, financiele bijdrage aan de verschillende 
juffendagen. Daarnaast waren er de volgende highlights: 

- Sinterklaas: start in oktober tot 5 december. Plannen schoen zetten, cadeautjes 
regelen. 5 euro per kind is budget. Voor de groepen 1 t/m 4 worden cadeautjes 
uitgezocht/gekocht/ingepakt, voor de groepen 5 t/m 8 geld beschikbaar gesteld voor 
de surprises. Daarnaast verzorgt de oudervereniging de pepernoten voor het 
schoenzetten.  

- Carnaval, start in oktober t/m de carnaval. Het bedenken van het thema, 
inventarisatie deelnemers, plannen wat er wanneer wordt gemaakt, bestellen 
benodigde (knutsel)spullen. Dit is veel regelwerk en er helpen veel ouders buiten 
oudervereniging mee. Wederom: 1e prijs kinderoptocht carnaval 2018. 

- T-shirts: gezamenlijk betaald door sponsoren TCR en K2, de school en de 
oudervereniging. Doel is herkenbaarheid van de leerlingen. Wordt gebruikt bij bijv. 
sportactiviteiten en het schoolreisje.  

- Eindejaarsactiviteit 6 juli 2018: start voorbereidingen rond maart. In 2017: 
Matjesmarkt ‘Bijna Vrijmarkt’. Minder belangstelling dan gehoopt, daarom 
springkussens bijgeplaatst. Lagere opkomst, mooi weer.  

- Schoolreisje: voorbereidingen voor het schoolreisje spetember 2018 starten in het 
voorjaar 2018. Het betreft het bepalen van de locaties samen met het team, het 
boeken van de activiteiten, het plannen van de dag, het verzorgen van de 
begeleiding. 

 
Verslag Jaarvergadering 2017 
De notulen van de ledenvergadering van 2017-2018: geen opmerkingen hierover. Deze 
notulen worden hierbij vastgesteld.   
 
Financiële aangelegenheden (inkomsten en uitgaven) 
Kascontrole 2017-2018 
Macha Haerkens en Rowena Broekgerrrits hebben de kascontrole gedaan en de financiële 
verslaglegging over het afgelopen jaar goedgekeurd.  
 
De kascommissie voor dit schooljaar bestaat uit: Peter van Assem en Robert Krosman. 
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Inkomsten 2017-2018 
 

 
 
Toelichting bij inkomsten: 
- Tot nu toe betaling ouderbijdrage geen probleem. Uiteindelijk 1 kind niet betaald. 
- Opbrengst van het oud papier is aanzienlijk hoger dan begroot. Dit komt doordat de 

hogere prijs per kilo en doordat er meer kilo’s zijn opgehaald (nieuwe container bij 
Carinova geplaatst).  

- Eindejaarsactiviteit: inkomsten zijn hierbij de opbrenst minus de kosten. Dit is lager 
uitgevallen dan begroot. De kosten waren hoger dan in eerste instantie verwacht door de 
extra springkussens. 

 
Eén van de ouders vraagt of De Linderte het oudpapier ophaalt in de nieuwbouwwijken. 
Deze wijken zijn verdeeld over verschillende scholen.  

  
Uitgaven 2017-2018 
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Toelichting bij deze uitgaven: 
- Vergaderingkosten: dit betreft met name bankkosten 
- Sinterklaas: budget is € 5,- per leerling 
- Kerst: uitgaven zijn lager dan begroot door viering buiten school 
- Carnaval: dit geld besteden we aan de (aan)kleding / versiering van de optocht en aan 

drinken / wat lekkers tijden optocht en tijdens carnaval op school / De Leere Lampe 
- Pasen: paaseitjes 
- Communie: kaarsen als cadeautje voor de groepen 4, kosten zijn gebaseerd op aantal 

leerlingen 
- Theater: 1 euro per leerling 
- Afscheidsavond en kamp groep 8: vast bedrag per leerling (boodschappen, 

benodigheden musical, dikke duim) 
- Sport: versnapering/drinken bij schoolvoetbal, -handbal, -volleybal en sportdagen 
- Kosten oud papier: benzinekosten vrijwilligers, presentje lenen aanhangers/vervoer 
- Juffendag: 1 euro per leerling 
- Diversen: bijv. kaartjes lief-/leed team, presentje bij afscheid leerkracht 
- Doelgerichte uitgaven: 460 t-shirts en daarnaast opbergbakken € 1.300,- door OV, 8 

nieuwe jerrycans aangeschaft. 
 
Totaal € 1.500,- meer kosten gemaakt dan begroot. Dit resulteert uiteindelijk in € 650,- meer 
uitgave dan begroot. 
  
Bank/kassaldo 
Begin van het schooljaar was het banksaldo € 17.827,10.  Aan het einde van het schooljaar 
was het saldo €22.019,36 (incl. € 10.000,- reservering voor schoolreisje). 

Garantievermogen 
Het garantievermogen bedraagt € 12.019,36. Garantievermogen blijft onder het afgesproken 

maximum van 2 x de ouderbijdrage per kind per jaar (€ 14.000,-) en boven het afgesproken 

minimum van 1 x de ouderbijdrage per kind per jaar (€ 7.000,-). 

Begroting 2018-2019: inkomsten 
 

 
 
Toelichting begroting inkomsten: 
- Het aantal  leerlingen blijft ongeveer gelijk. 
- Oud papier: opbrengst fluctueert. Gemiddelde als uitgangspunt genomen. 
- Eindejaarsactiviteit: opbrengst afhankeijk van het weer en de keuze voor de investering. 

Verwachting is dat deze activiteit na afstrek kosten van de opbrengst € 500,- oplevert. 
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Begroting 2018-2019: uitgaven 
 

                                                                                                               

 
 
Toelichting begroting uitgaven: 
- Sportactiviteiten verhoogd. Het is daardoor mogelijk om bijv. een gezonde traktatie aan 

de kinderen te geven (bijv. fruit). 
- Doelgerichte uitgaven € 500,-. Is bedoeld voor bijv. sporttenues. 
 

De begroting 2018-2019 sluit met een negatief resultaat van -/- € 1.340,-. Hierdoor wordt 
ingeteerd op het garantievermogen. We komen ongeveer uit op 1,5 x het garantievermogen.  
 
Ouderbijdrage 
Het voorstel is om de ouderbijdrage dit schooljaar niet te wijzigen en dus € 20,- per kind te 
laten. De aanwezigen gaan akkoord met bovenstaand voorstel.  
 
Verwachting is dat er in het komende schooljaar wel een verhoging komt, omdat we niet 
kunnen blijven interen op het garantievermogen. De ouderbijdrage is al lang hetzelfde en 
alles wordt duurder. 
 

Bestuursverkiezing 
Loes Nijland treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Zij wordt hartelijk bedankt voor 
haar bijdragen, inzet en gedrevenheid. Loes ontvangt een dikke duim en een bos bloemen. 
 
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid is Simone Nijboer. De aanwezige ouders gaan hiermee 
akkoord. 
 
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden. Dus wie belangstelling heeft, kan zich 
aanmelden bij één van de leden. 
 
Toekomst jaarvergadering 
De oudervereniging gaat vanaf volgende jaar waarschijnlijk over naar alleen een schriftelijke 
verslaglegging van de jaarvergadering. Gezien de lage opkomst vervalt de fysieke 
vergadering. Christel bedankt nogmaals de ouders die de moeite hebben genomen 
vanavond te komen.  
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Rondvraag en sluiting 
Een ouder vraagt of het klopt dat het schoolreisje voor groep 7/8 over 2 jaar niet naar 
Moviepark gaat maar naar Walibi. De oudervereniging geef aan dat zij hier niet van op de 
hoogte zijn en dat over een jaar gestart wordt met de voorbereidingen van het volgende 
schoolreisje. 
 
Er wordt gevraagd waarom de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Dit is wettelijk zo 
geregeld. 
 
Han bedankt Loes voor haar inzet.  
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst. De aanwezigen worden uitgenodigd om 
nog even na te praten onder het genot van een drankje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


