NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OUDERVERENIGING ’T CARILLON
Datum:
Locatie:
Voorzitter:
Notulist:

11 oktober 2016
Aula
Ayfer Uzun
Gwendolien Ruijter

1.

Opening

1.1.

Ayfer opent de vergadering om 19.31 uur en heet iedereen welkom op de ALV van de
oudervereniging. Iedereen die zich voor de vergadering heeft aangemeld, heeft vooraf de
agenda, het secretarieel jaarverslag, het financieel jaaroverzicht en de begroting per e-mail
ontvangen. Ayfer hoopt dat iedereen de tijd heeft genomen de stukken door te nemen.

1.2.

Ayfer stelt het dagelijks bestuur voor, dat bestaat uit Ayfer Uzun (voorzitter), Cindy Aarts
(penningmeester) en Gwendolien Ruijter (secretaris). In verband met het herstel na een
operatie is Cindy niet aanwezig.

2.

Vaststelling agenda

2.1.

Als extra agendapunt wordt het vaststellen van het verslag van de vorige ALV toegevoegd.

3.

Vaststelling verslag ALV 2015

3.1.

De notulen van de ALV van 6 oktober 2015 worden goedgekeurd.

4.

Toelichting secretarieel jaarverslag 2015/2016

4.1.

Gwendolien geeft een samenvatting van het secretarieel jaarverslag. Het complete verslag is
terug te vinden op de website van school.

5.

Financiën

5.1.

Bij afwezigheid van Cindy vraagt Ayfer of er vooraf al vragen zijn over de financiële stukken.
Vraag: Waarom is het budget voor 2016/2017 lager ten opzichte van de kosten van
2015/2016?
Antwoord: er wordt ‘veilig’ gebudgetteerd, wat neerkomt op een totaalbudget uitgaande van
betaling van 82% van de ouderbijdrage als inkomsten. Dit is het percentage wat afgelopen
jaar is betaald. Daarnaast zijn er extra posten op de begroting gekomen, zoals Muziek met
een staartje en de Koningsspelen.

5.2.

Toelichting financieel jaarverslag 2015/2016
Ayfer licht toe dat het verschil van ca. € 400,00 ten opzicht van de begroting voor 2015/2016
is aangevuld vanuit de reserves. Dit is een buffer onder meer ten behoeve van bijzondere
activiteiten. De grootste kostenposten voor de OR waren Sinterklaas en de Afsluitdag en
daarnaast het kamp en de musical voor groep 8.
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5.3.

Verslag kascontrole 2015/2016
De kascontrole is uitgevoerd door juf Josine van Hoof en juf Suzan van Beek. Er was één bon
wel bijgevoegd maar niet opgenomen in het overzicht. Dit wordt aangepast. Verder heeft de
kascommissie akkoord gegeven voor de juistheid van de gevoerde boekhouding.
Vraag: Moet de samenstelling van de kascommissie niet elke 2 of 3 jaar wijzigen?
Antwoord: Dit wordt nagekeken. In het verleden is dit vele jaren achtereen door Carolien
uitgevoerd. De OR geeft in ieder geval de voorkeur aan kascontrole door teamleden in
verband met privacygevoelige informatie.

5.4.

Benoeming kascommissie 2016/2017
Ayfer zal Josine en Suzan verzoeken ook volgend jaar de kascontrole uit te voeren.

5.5.

Toelichting begroting 2016/2017
Vraag: Waarom zijn de kosten van groep 8 anders begroot?
Antwoord: Hiervoor is een nieuwe constructie tot stand gekomen, waarbij achteraf geen
verrekening met school hoeft plaats te vinden. Nu krijgt school een vaste bijdrage voor
musical en kamp, gebaseerd op het aantal leerlingen in groep 8.
Daarnaast zijn voor bijna alle posten de budgetten naar beneden bijgesteld. Dit in verband
met nieuwe posten op de begroting zoals eerder aangegeven èn als extra uitdaging voor de
OR om goed in te kopen en op zoek te gaan naar sponsoring.
Vraag: Muziek met een staartje is weer terug op de begroting. Waarom is daar de afgelopen
jaren niet voor gereserveerd als bekend was dat de subsidie hiervoor na drie jaar zou
stoppen?
Antwoord: Dit is niet bekend bij het huidige bestuur. Er is inderdaad niet voor gereserveerd.
Vraag: Waarom is Muziek met een staartje een post voor de OR?
Ook de historie hiervan is niet bekend bij het huidige bestuur.
Anja Vernooij geeft aan dat dit, zolang het bestaat, wordt betaald door de OR. Zelfs de
voorloper van Muziek met een staartje en onder de vorige directie. Er is nu 3 jaar subsidie
voor geweest, maar het past niet in het cultuurbudget van school zelf.
Afgesproken wordt dat dit nog nader wordt besproken tussen de OR en Anja.

5.6.

Vaststelling ouderbijdrage 2016/2017 en 2017/2018
Vorig jaar is tijdens de ALV de ouderbijdrage voor 2016/2017 vastgesteld op € 30,00 per kind.
Dit zal ook voor 2017/2018 worden gehandhaafd. Tijdens de ALV van volgend schooljaar
(2017) zal worden gestemd over de hoogte van de ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019.
Er wordt opgemerkt dat de ouderbijdrage niet hoog is.
Vraag: Hoe verhoudt de ouderbijdrage van ’t Carillon zich tegenover die van andere scholen in
Etten-Leur?
Ayfer heeft vorig jaar gekeken naar de ouderbijdrage op andere scholen in Etten-Leur. Daar
varieert de ouderbijdrage van € 15,00 tot € 40,00. Elke school stelt de ouderbijdrage op
andere wijze samen en er is verschil in wat hieruit bekostigd wordt. Ook wordt er soms een
extra bijdrage gevraagd voor bepaalde activiteiten of worden kinderen bij niet betalen
uitgesloten van activiteiten.
Er wordt gesproken over wat de redenen kunnen zijn dat ouders niet betalen.
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6.

Aftredingsrooster bestuursleden

6.1.

Afgelopen schooljaar zijn vijf OR-leden afgetreden. Dit betekent dat er nu vijf vacatures zijn.
Volgend schooljaar treden in ieder geval weer 5 OR-leden af. Zij kunnen zich alle vijf
herkiesbaar stellen.
Naam lid:

Aangetreden per
schooljaar:

Aftreden eind schooljaar:

Gesina Ruygh
Ilona Stellmach
Sharon Hindriks
Sabrina van der Meulen
Linda Voermans

2013/2014
2013/2014
2014/2015

2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016

Cindy Aarts
Bianca van der Haven
Marianne Maus
Gwendolien Ruijter
Ayfer Uzun
Saskia Korver
Bianca Maljers
Denise Venema
Ivette Everts
Johan Vermunt

2014/2015 (H)
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016

2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018

Aantal vacatures op basis van 15 klassen:
Schooljaar 2016/2017:
5
Schooljaar 2017/2018:
5
7.

Verkiezing nieuwe bestuursleden

7.1.

Er zijn zeven kandidaten voor de huidige vijf vacatures. Door middel van het uitgedeelde
stembiljet wordt hiervoor gestemd. De kandidaten die niet zijn gekozen, komen op een
reservelijst. Indien er in de loop van het schooljaar een OR-lid vertrekt, worden de
reservekandidaten als eerste gevraagd deze plaats in te nemen.

7.2.

Uitslag stemming: als nieuwe OR-leden zijn gekozen:
- Saskia van Etten
- Patrick van der Ha
- Jürgen Koevoets
- Janneke Okeke
- Eva Volkert
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De Sinterklaascommissie heeft morgen (12 oktober) het eerste overleg. De kerstcommissie
komt 2 november voor het eerst bijeen. Aan de nieuwe commissieleden wordt gevraagd wie
hierbij wil aansluiten.
8.

Rondvraag

8.1.

Jürgen vraagt of de nieuwe leden de vergaderdata doorkrijgen. Gwendolien zal dit, samen
met het commissieoverzicht, mailen naar de nieuwe leden.

8.2.

Anja vraagt of de OR wil gaan nadenken over en rekening houden met een grotere activiteit
omtrent de verhuizing naar de nieuwe Brede School en het afscheid van dit gebouw in 2018.
Ayfer en Gwendolien geven aan dat hiervoor gereserveerd zal worden en dat er ook al
contact is geweest met de OR’s van De Klankhof en Het Kompas. Deze vonden het echter nog
te vroeg om samen te komen. Anja kan, indien nodig, via de directie van de betreffende
scholen proberen het contact tussen de OR’s te bevorderen. Er zal in de toekomst inderdaad
samengewerkt moeten worden.

8.3.

Er wordt gesproken over de leerlingenraad, wat zij doet, welke input vanuit de leerlingen
komt en wat hiermee gedaan wordt.

9.

Sluiting

9.1.

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aandacht. Ayfer sluit de vergadering om 20.36
uur.
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