
NOTULEN          

 

Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum  : Maandag 23 januari 2017 

Aanwezig : Jasper Lagro (OV), Ronald Eikelenboom (OV), Ellen Vos (OV), Sandra Bouwman 

(OV), Gijs Vosmer (OV), Mike de Beer (OV), Leon Vos (OV), Hetty Hendriks (dir), 

Marian van den Meerendonk (team). Geen ouders aanwezig. 

 

 

 

Opening en welkom  

Jasper heet iedereen welkom en blikt kort terug op het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd: het 

unitsysteem is ingevoerd dat veel van de leerkrachten vergt. Voor de leerlingen was het ingevoerde 

lesrooster wennen, maar het loopt nu goed. Het aantal leerlingen is stabiel.  

Het is jammer dat er geen ouders naar de ALV zijn gekomen, maar de ouderparticipatie in de 

commissies is, met uitzondering van School & Geloof, goed. Alle units hebben 2 klasse-ouders. 

De OV zal gaan bekijken of de OV zichtbaarder kan zijn en bijvoorbeeld een ALV kan combineren met 

een activiteit voor ouders. Een voorstel hiervoor is bijvoorbeeld om iemand uit te nodigen die ouders 

over het gebruik van social media en kinderen kan informeren.  

 

Financiële verantwoording  

Dit jaar zijn de resultaten en begroting van tevoren tezamen met de uitnodiging voor de ALV in het 
Wiekendje verspreid, zodat de ouders voor de ALV deze konden doornemen (zie bijlage).  
 
Van de ouderbijdragen is 87% binnengekomen, waar 85% begroot was. Dat komt door het nieuwe 
Idealsysteem en de herinneringsbrieven die in de brievenbus worden gedaan.  
Ronald ligt alle posten van de begroting en de behaalde resultaten en uitgaven toe (zie bijlage). De 
kerstborrel en het zomerfeest hebben een positief resultaat gehad op de begroting. De sportkleding 
(broekjes en sokken) zijn betaald uit de reserves van vorig jaar.  
 

De Kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd en Ronald decharge verleend. Thans zijn 

er twee vacatures voor de kascommissie. 

 

Bestuurssamenstelling 

Ronald treedt af als penningmeester en wordt bedankt voor zijn inzet. Gijs Vosmer zal zijn plaats 

innemen. Bij de uitnodiging voor de ALV is een oproep geplaatst voor nieuwe bestuursleden, maar 

daar heeft niemand op gereageerd. De vacature blijft openstaan vanwege het feit dat het bestuur met 

een oneven aantal leden moet zijn, wat thans niet het geval is. Mike de Beer en Leon Vos treden toe 

als bestuurslid. De secretarisfunctie zal blijven rouleren. 

 

Voorstel bestedingen 

Door de OV is besloten om geen geluidsinstallatie aan te schaffen maar deze te (blijven) huren. 

De OV geeft aan dat zij in beginsel niet wil bijdragen per unit, maar dat als er leuke activiteiten zijn dit 

voorgelegd kan worden aan de OV. De OV acht het van belang dat de activiteit een verrijking voor de 

kinderen is. De OV zal de uitgangspunten voor de besteding van de gelden vaststellen. De OV stelt 

zich ten doel om genoeg projecten te financieren zodat maar één jaar vrijwillige ouderbijdrage reserve 

staat. 

 

Hetty zal een voorstel voor de bestedingen aan de OV voorleggen. Tevens zal zij voor carnaval een 

plan voor de aankleding van het werkplein bij unit 1 hebben.  

 



Rondvraag en dialoog over OV en Molenven 

Het voorstel is om de ALV niet meer in januari te doen maar in oktober. Dit sluit meer aan bij het 

schooljaar. Om meer ouders te trekken zal de ALV eventueel gekoppeld worden aan een thema. 

Ter sprake komt nog of de OV niet met de MR kan fuseren, maar Hetty geeft aan dat beide een 

andere taak hebben. Wel zal bekeken worden of de samenwerking met de MR beter kan. Een eerste 

aanzet is dat Jasper binnenkort met Paul (voorzitter MR) koffie gaat drinken. 

 

Sluiting 

 


