
NOTULEN ALV 2015/2016      

  
 

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

 

Datum:   20 november 2017 

Aanwezig: Jasper Lagro (OV, voorzitter), Gijs Vosmer (OV, penningmeester), Ellen Vos (OV), 

Sandra Bouwman (OV), Leon Vos (OV), Mike de Beer (OV), Mark Schollen, Mariette 

Roelvink 

 

 

 Opening / welkom: 

Jasper opent de ALV en heet iedereen welkom. Jasper beschrijft de doelstellingen van de OV zoals 

opgenomen in de statuten.  

 

 Terugblik 2016/2017: 

De OV en haar activiteitencommissies organiseerden diverse schoolactiviteiten in 2016/2017, 

waaronder het zomerfeest, Sinterklaas, Carnaval, Kerst en de schoolreis. Ouders toonden hierbij 

grote betrokkenheid en namen een grotere rol in de activiteitencommissies. Deze betrokkenheid is 

ook zichtbaar bij de unit ouders en alle andere ouders die participeren en ondersteunen in 

schoolactiviteiten. De zorg van de OV is de afhankelijkheid van een beperkter aantal ouders zeer 

betrokken ouders. De OV stelt zich daarom als doel om de bekendheid van de OV en haar 

activiteitencommissies te vergroten, met speciale attentie voor nieuwe ouders op school. 

 

Financieel is 2016/2017 een positief jaar geweest. Daar staat echter tegenover dat de OV in haar 

ogen te weinig middelen heeft kunnen besteden: er is veelvuldig discussie geweest met de school 

over inzet van OV middelen (o.a. inrichting van werkpleinen voor units ½), Dit heeft echter niet 

geresulteerd in een concrete aanschaf. Leerkrachten zijn nu directer betrokken in de discussie over 

de inzet van OV middelen. De OV is hoopvol gestemd dat deze situatie zal resulteren in concrete 

acties in het nieuwe schooljaar. 

 

 Financieel verslag 2016/2017 en begroting 2017/2018 (aangehecht): 

Gijs benoemt de geformuleerde criteria voor besteding van OV middelen: 

 Bestedingen dragen bij aan het leerklimaat/welzijn/onderwijs van de kinderen; 

 Kunnen niet worden gedragen vanuit de reguliere middelen/begroting van de school; 

 Bestedingen komen ten gunste van tenminste 1 unit. 

 

 

Schooljaar 2016/2017 eindigt met een positief saldo. De Kascommissie heeft het financieel verslag 

goedgekeurd.  

Van de ouderbijdragen is 89% binnengekomen, waar 85% begroot was. De kerstborrel heeft een 

positief resultaat gehad op de begroting. De ALV merkt op dat de negatieve lasten als baten hadden 

moeten worden verantwoord (en bij voorkeur uitgesplitst naar baten en lasten. Idem voor het 

zomerfeest). Dit zal in de begroting 2017/2018 worden aangepast. 

De algemene reserve van de OV is verder opgelopen. De intentie is om deze reserve in de komende 

jaren af te bouwen naar bedrag ter grootte van eenmaal de jaarlijkse ouderbijdrage. Bestedingen 

zullen duurzaam zijn en in lijn zijn met de eerder geformuleerde criteria voor besteding. Voor dit 

doel bevat de begroting 2017/20018 een bijdrage van 5000 euro voor inrichting van de werkpleinen. 

 

ALV keurt het financiële verslag 2016/2017 en de begroting 2017/2018 goed. 

 

  



 Samenstelling Bestuur 

Jasper zal in het begin van 2018 aftreden als voorzitter van de OV. De ALV dankt hem voor zijn 

bijdrage! 

 

De ALV benoemt Mike de Beer als nieuwe voorzitter van de OV. 

Ook Sandra geeft aan te zullen stoppen per einde van het schooljaar 2017/2018. Mark Schollen 

treedt toe als nieuw lid.  

In het Wiekendje (en via SchouderCom) zal een oproep worden geplaatst voor nieuwe OV 

bestuursleden. Daarnaast zal een oproep worden gedaan voor 2 nieuwe leden voor de 

Kascommissie. 

 

 Afsluiting/rondvraag:  

Op 15 januari zal de OV een informatie avond voor de ouders organiseren met als thema ‘Kinderen 

en social media’ 


