
 

 

 

 

H

E

B

BS
T.

 B
O

N
IFA

CIUSSCH
O

O
L

 

 
Ouderraad St. Bonifaciusschool 
 Beckummerweg 9 

 7482 SR  St. Isidorushoeve 

 Tel: 074 - 35 75 357 

 E-mail: or@bonhoeve.nl 
 Rabobank: 118016822 

 KvK nr. 08139234 
 

 

1 

 

2. Notulen van de ledenvergadering ouderraad basisschool  
    St. Bonifacius - 24 oktober 2016 
 
Aanwezig namens het team : Melanie, Ramon en Henriette 
Aanwezig namens MR   : Heleen Lansink en Sander Westendorp 
Aantal leden/ouders   : 26 
Met kennisgeving afwezig : Neeltje Bult  / Judith Winkelhuis 
Notulist   : Inge Hubers 

 
1. Opening 
Anouk opent de vergadering en meldt m.b.t. de agenda dat de kascommissie eerst 
besproken wordt en vervolgens het financiële verslag en de begroting.  
 
2. Notulen jaarvergadering 2015 
Geen opmerkingen en daarmee goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag activiteiten OR 
Geen opmerkingen. 
 
4. Kascommissie 
Astrid Michorius krijgt het woord en meldt dat zij en Bea Siemerink na een kleine 
correctie de kas hebben goedgekeurd. Astrid treedt af al kascommissielid en Marieke 
de Vos meldt zich als haar vervanger.  
 
5. Financieel verslag 
Deze wordt alsnog uitgereikt in de vergadering. Het was niet meegestuurd met de 
mail. Han verduidelijkt alle posten en meld dat er m.b.t. de zwemgelden een verschil 
is. Dit komt omdat er na de bouwvak nog een rekening van de gemeente kwam met 
de derde termijn. Dit is niet doorberekend naar de ouders toe mbt. inkomsten. Het 
wordt in de aankomende OR vergadering nog besproken. Het verslag wordt hierbij 
vastgesteld.   
 
6. Begroting 2016/2017 
Om de begroting sluitend te krijgen, moeten we de ouderbijdrage verhogen naar 25 
euro /kind. We zien een terugloop in inkomsten, met name oud papier. Ook bijdrage 
van de zomerfeesten is geen zekerheid. Hierop heeft niemand in de zaal bezwaar en 
de begroting wordt dan ook goedgekeurd.  
 
7. Bestuursverkiezing  
Anouk meldt dat Miranda Verzijde haar 6 jaar zittingsperiode erop heeft zitten. Zij 
wordt bedankt met een bloemetje en een kleine attentie. Wendy Winkelhuis heeft 
zich verkiesbaar gesteld en wordt hierbij benoemd als lid van de Ouderraad.  
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8. Groepsouders. 
Er zijn geen opmerkingen.  
 
9. Rondvraag 
Paul Kamphuis:  
De stellage voor het oud papier voor de eerste container is aan vervanging toe. Deze 
is zeer onveilig. Dit wordt in de volgende or vergadering besproken.  
 
Nicole Jannink:  
Kan de musical weer terug naar 2 avonden? Er kunnen nu geen verder familieleden 
de musical bezoeken. Dit is een kwestie van geld. Er gaat een groot deel van het 
budget op aan de musical. Hoe we dit anders in kunnen kleden wordt in de volgende 
or vergadering besproken.  
 
Sandra Asbreuk:  
Kan de site van school geupdate worden? 
Wordt aan gewerkt.  
 
 
10. Sluiting  
Anouk sluit de vergadering om 20.45 uur en geeft het woord aan Melanie.  
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