
NOTULEN ALV 2015/2016      

  
 

Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum  : Donderdag 21 januari 2016 

Aanwezig : Hetty Hendriks (directeur Het Molenven), Juan Bertrams (team), Ellen Huinink 

(ouders), Ingrid Vermeer (OV), Ellen Vos (OV), Sandra Bouwman (OV), Ronald 

Eikelenboom (OV), Jasper Lagro (OV)  

 

 

 Opening / welkom: 

Ingrid heet iedereen welkom. Beknopte beschrijving van het doel van de OV: Alle ouders met 

kinderen op Het Molenven zijn lid van de OV. OV organiseert feestelijkheden, OV draagt zorg voor 

inning vrijwillige ouderbijdragen, heeft een signalerende functie en coördineert de klassenouders 

en activiteitencommissies. OV is meer praktisch gericht en kijkt naar operationele zaken, waar MR 

(Medezeggenschaps Raad) meer strategische zaken behandelt.  

 

 Financieel verslag 1/9/2014-31/8/2015 (zie aangehecht): 

Kascommissie heeft het financieel verslag goedgekeurd. Van de ouderbijdragen is 82% 

binnengekomen, waar 85% begroot was. De invoering van iDeal is succesvol geweest. Ronald ligt 

alle posten van de begroting en de behaalde resultaten en uitgaven toe. De kerstborrel en het 

zomerfeest hebben een positief resultaat gehad op de begroting. Volgende jaar zullen de 

resultaten van tevoren in het Wiekendje verspreid worden, bij uitnodiging van de ALV.  
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 Bijdrage Kunst en Cultuur: 

De OV heeft afgelopen jaar bijgedragen aan het zeer geslaagde project Kunst in de klas met een 

bedrag van 2843 Euro. Voor het komende jaar neemt de OV een post op van 3500 Euro voor 

Cultuur, waarvoor 2000 Euro aan Start on Stage wordt aangewendt. 

 

 Voorstel besteding OV middelen: 

De OV geeft aan dat er gelden beschikbaar zijn. Ronald heeft reeds een gesprek over mogelijke 

behoeften gehad met Hetty. Er volgt dat er grote behoefte is aan Labtops, bankjes voor de vaste 

kringen in de leerhoeken, een geluidsinstallatie en een uitbreiding van het schooltenue (beperkt 

aantal voor toernooiteams). OV stelt de volgende bedragen aan de school beschikbaar: 

Labtops bijdrage van 5000 Euro 

Schooltenue bijdrage van 500 Euro 

Bankjes vaste kringen onderbouw bijdrage van 1500 Euro 

Geluidsapparatuur bijdrage van 1000 Euro 

 

Ellen Huinink spreekt zich, namens de ouders, zeer positief uit over de focus en bijdrage aan 

verdergaande digitalisering en daarmee de aanschaf van labtops. Ellen Vos biedt aan te 

informeren bij JBZ of er nog labtops beschikbaar zijn die eventueel in overleg met Juf Angela (ICT 

verantwoordelijke) gebruikt kunnen worden. 

 

 Afsluiting/rondvraag: Ingrid treedt af na 6 jaar voorzitter geweest te zijn van de OV, waarvoor zeer 

veel dank!! In het Wiekendje zijn oproepen geplaatst voor nieuwe leden. Leden van de OV zullen 

ouders benaderen en belangstelling peilen. Volgende keer, 21 maart wordt hier op teruggekomen, 

alsmede over functieverdeling bestuur. Dank aan Ellen voor opkomst en bijdrage.  
 


