
    

UITNODIGING 

ALV Oudervereniging – maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur 

Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur 
van de OV nodigt u daarom van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
maandag 23 januari a.s. op school. We beginnen om 19.30 uur. Wij informeren u dan over 
de activiteiten en financiële resultaten van afgelopen schooljaar (2015-2016), presenteren de 
begroting voor dit schooljaar en horen graag welke suggesties u heeft voor de OV.  

Tijdens de ALV zullen wij nog eens een toelichting geven op de taken van de OV, maar kort 

samengevat komen die op het volgende neer:   

 beheer van de oudergelden; 

 het (mede-)organiseren en financieren van evenementen die alle leerlingen van het 

Molenven raken (w.o. kerst, sinterklaas, sportdag, zomerfeest) inclusief de activiteiten 

rondom school & geloof; 

 het geven van financiële ondersteuning aan buitengewone onderwijsgerelateerde zaken 

(bijv. cultuuractiviteiten); 

 de coördinatie van de klassenouders, die de leerkrachten ondersteunen in hun contacten 

met ouders; 

 het signaleren van ideeën, klachten en onrust bij de ouders aan de schooldirectie en/of 

MR indien noodzakelijk.  

De OV wil daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op het Molenven. 
De OV, schooldirectie en MR hebben dus dezelfde missie.   

Ronald Eikelenboom zal tijdens de ALV afscheid nemen als penningmeester van het bestuur 
van de OV. Gijs Vosmer heeft zich kandidaat gesteld om hem op te volgen. Daarnaast 
hebben Mike de Beer en Leon Vos zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Indien u zich ook 
verkiesbaar wilt stellen, kunt u dat uiterlijk 16 januari 2017 via het onderstaand mailadres 
aangeven. 

Wij spreken u graag op maandagavond 23 januari om 19.30 uur! U kunt zich aanmelden via: 
ov_molenven@hotmail.nl. 

Het bestuur van de OV 
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AGENDA ALV 2016/2017         

 

 

Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van R.K. Basisschool Het Molenven te 

Vught 

 

Datum  : Maandag 23 januari 2017 

Aanvang : 19.30 uur  

Locatie : Bs. Het Molenven 

 

 

 Opening en welkom  

 Rollen en taken Oudervereniging  

 Korte terugblik schooljaar 2015-2016 

 

 Financiële verantwoording (zie hierna) 

 Verantwoording financiën 2015-2016  

 Toelichting op de begroting 2016-2017 

 

 Bestuurssamenstelling  

 Vertrek penningmeester Ronald Eikelenboom 

 Aanstelling nieuwe bestuursleden Gijs Vosmer (penningmeester), Mike de Beer, 

Leon Vos 

 Ruimte bestuurslid 

 

 Voorstel bestedingen 

 

 Rondvraag en dialoog over OV en Molenven 

 

 Sluiting  



Oudervereniging - verslag boekjaar 2015 / 2016 

Hiermee wil de Oudervereniging u informeren over de werkzaamheden en de financiën van 

de oudervereniging.  

Wat doet de oudervereniging? 

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking en de 

communicatie tussen ouders en het schoolteam. In de praktijk betekent dit dat we niet alleen 

betrokken zijn bij (feestelijke) activiteiten die op school worden georganiseerd. De 

oudervereniging denkt ook mee over de gang van zaken van het onderwijs op het Molenven 

en het welzijn van de leerlingen. In dit kader heeft de oudervereniging ook een signalerende 

functie. Financiële slagkracht komt voort uit de vrijwillige ouderbijdrage die door de 

oudervereniging wordt geïnd.  

Inkomsten en uitgaven 2015-2016 / balans per einde van het schooljaar 

 

Baten 2015-2016 Lasten 2015-2016 

   €   €    €   €  

obv 400 leerlingen   begroting  Resultaat   Evenementen Begroting  resultaat  

(1) Vrijwillige ouderbijdrage      15.300       15.725     Sinterklaas        1.250         1.044  

Rente           150            130     (2) Kerst             450    -/- 724  

Innen Klassenpot 1.530  1.573    Carnaval           450            203  

         Pasen           300            255  

         Herfst- / Lentewandeling          150              -  

         Sportdag        2.500         2.187  

         (3) Thema(buiten)dag        3.000         2.668  

         (4) Schoolreis (reservering)        3.000         3.000  

         (2) Zomerfeest              -    573 

      Klassenpot doorbetalen 1.520 1.452 

      Totaal evenementen      12.620       10.658 

      Additionele leermiddelen     

        (5) Projecten/culturele vorming        3.500         -  

        (6) Schoolattributen        500        5.000  

        Musical - 300  

        Leefstijlproject        -         -  

      Totaal additionele leermiddelen      4.000  5.300  

      Overig        1.000         1.147  

          

Totaal baten       16.980        17.427  Totaal lasten      17.620      17.104  

Saldo tekort        640        - Saldo overschot  323 

       17.620       17.427        17.620       17.427  

  



 

 

 Balans 

 

   

Activa Passiva 

   €   €     €   €  

  Aug. 2015 Aug. 2016   Aug. 2015  Aug. 2016  

            

(6) Bankrekeningen 32.061        42.782 Algemene reserve 22.392  26.431 

(5) Vooruitbetaalde bedragen              - -             (4) Reservering schoolreis 6.000            9.000  

Nog te ontvangen bedragen  147 100 (7) Nog te betalen bedragen        3.816 7.451 

            

  32.208        42.882         32.208       42.882  

 

Toelichting 

1. De ontvangen ouderbijdrage is gestegen naar 87% van de maximale ontvangsten (alle 

kinderen het volle bedrag) versus de begroting obv 85%. De Oudervereniging heeft het 

doel om de bijdragen significant boven de 85% van de maximale ontvangsten te laten 

zijn, en heeft hierom succesvol de betaling via iDeal mogelijk gemaakt. 

2. De Kerstborrel en het Zomerfeest hebben gezamenlijk tot netto-inkomsten geleid door de 

eromheen georganiseerde Kerstborrel respectievelijk barbecue. 

3. De thema(buiten)dag is gehouden in de vorm van “kleine schoolreisjes” voor onder- en 

bovenbouw in oktober 2015. 

4. Ook voor de grote schoolreis is de jaarlijkse voorziening getroffen van 3.000 Euro. 

5. Er zijn geen (kunst-)projecten gedaan in het afgelopen schooljaar. 

6. Mede door (5) heeft de Oudervereniging 5.000 Euro toegezegd aan de school t.b.v. 

onderwijsondersteuning (laptops, tablets). 

7. Het banksaldo is toegenomen met 10.721 Euro, door reserveringen voor grote schoolreis 

en het feit dat de toegezegde onderwijsondersteuning nog niet was uitgegeven. 

8. De nog te ontvangen facturen hebben betrekking op kosten Sportdag en 

Onderwijsondersteuning. 

 

  



Begroting schooljaar 2016 / 2017 

De begroting van de OV voor het schooljaar 2016 / 2017 is op hoofdlijnen gelijk aan de 

begroting van het afgelopen schooljaar. Omtrent de structurele invulling van de 

ondersteuning van het onderwijs op drama / cultureel vlak vindt overleg plaats met de 

directie, en uw inbreng hierbij is zeker welkom.  

Het teruglopende leerlingenaantal is reden om kosten van de evenementen goed te 

beheersen. 

Baten 2016 – 2017 Lasten 2016 – 2017 

   €    €  

obv 350 leerlingen begroting  Evenementen begroting 

Vrijwillige ouderbijdrage      14.900     Sinterklaas        1.250  

Rente           150      Kerst             450    

Innen Klassenpot 1.400    Carnaval           450  

       Pasen           300  

       Herfst- / Lentewandeling           150  

       Sportdag        2.500  

       Thema(buiten)dag        2.500  

       Reservering schoolreis        3.000  

     Zomerfeest - 

       Doorbetaling Klassenpot  1.400    

    Totaal evenementen      12.000  

    Additionele leermiddelen   

       Projecten (Cultuur)        2.500  

       Schoolattributen        1.500  

    Totaal additionele leermiddelen      4.000  

    Overig        1.000  

Totaal baten       16.450  Totaal lasten      17.000  

Saldo tekort        550  Saldo overschot  

       17.000         17.000  

 

Tot slot  

Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie rondom de inkomsten en uitgaven 

2015/2016 en de begroting 2016/2017 behoefte heeft aan verdere toelichting, stel uw vragen 

op de ALV van 23 januari 2017. U kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein en wij zijn 

eenvoudig bereiken via ons e-mailadres: ov_molenven@hotmail.nl. 

Ronald Eikelenboom 
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