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2. Notulen van de ledenvergadering ouderraad basisschool  
    St. Bonifacius - 30 oktober 2017 
 
Aanwezig namens het team : Melanie, Ramon en Henriette 
Aanwezig namens MR   : Sander Westendorp 
Aantal leden/ouders   : 24 
Met kennisgeving afwezig : Tanja Weernink, Heleen Lansink, Saskia Ros 
Notulist   : Inge Hubers 
================================================================ 
 
1. Opening  
Anouk opent de vergadering en heet allen welkom. Er wordt een wijziging in de 
agenda vermeldt.  Eerst wordt het financiële verslag besproken en de begroting, 
vervolgens is het woord aan de kascommissie.   
 
2. Notulen jaarvergadering 2016 
Geen opmerkingen en daarmee vastgesteld.   
 
3. Jaarverslag activiteiten OR 
Geen opmerkingen en daarmee vastgesteld. 
  
4. Financieel verslag  
Han doet verslaglegging van het financieel verslag. Er is een negatieve kasstroom. 
Deze is te wijten aan met name twee grote posten;  

 de zwemgelden zijn geboekt in het vorig boekjaar en betaald in dit boekjaar. 

 er is een rekening van Dwars m.b.t. de musical  aan Carla betaald, die het aan 
Dwars betaald heeft. Dit is na de zomervakantie verrekend.  

Verder zijn er geen vragen.  
 
5. Begroting  
Han bespreekt de begroting. De opbrengsten van Bonhoeve’s got talent zijn niet 
meegenomen, omdat alle kosten nog niet inzichtelijk zijn. Dit was een zeer 
geslaagde dag en Han meldt dat met de verdienste hiervan en een deel van de 
reserves een investering gedaan kan worden ten behoeve van de kinderen. (bijv. iets 
op het schoolplein). Iedereen kan hier een idee inbrengen. Er komt in de hal een 
ideeënbus te staan.  
 
Met betrekking tot de musical legt Han de situatie m.b.t. eerder voorgestelde 
entreeheffing uit. Gezien de gunstige vrijwillige bijdrage is besloten om hier niets aan 
de veranderen en alles bij het oude te laten. Op de vraag of het nog steeds 1 avond 
blijft; dit jaar nog wel, maar als in de toekomst de klassen een groter leerlingenaantal 
hebben, wordt het opnieuw besproken.  
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Kosten worden namelijk samen met school gedragen.  De vrijwillige bijdrage is in het 
overzicht op het oude niveau meegenomen.  
Sandra Eijsink meldt of er misschien meer reclame voor de musical gemaakt kan 
worden voor de hele hoeve ivm middagvoorstelling. School en O.R. antwoordt dat 
zowel de middag als de avond vol zat.   
 
Sander Westendorp draagt de bankkosten aan. Dit was vorig jaar ook gemeld en 
Han antwoordt dat er wel een korting gegeven wordt, maar met de kosten per 
transactie en de maandelijkse bankkosten er niet veel veranderd kan worden.  
 
Andreas van der Heijde verwijst naar de terugloop in het oud papier. Kan er niet 
meer voor gedaan worden?  
Niek meldt dat er wel eens wat fout gaat mbt coördinatie hiervan. De fa. Dusseldorp 
is overgenomen door Grobben en deze besteden het ook weer uit aan derden. Niek 
antwoordt dat de gemeente over de leveranciers gaat. Wij hebben geen vrije keuze 
wie het papier ophaalt. Ook zijn er nogal eens problemen met de leveringen van de 
containers. Te vroeg neergezet of de verkeerde uitvoering. De meest optimale 
uitvoering wordt wel elke keer besproken; dit ook met het oog op veiligheid en 
gemak.  Er kan evt. wel een groot bord oid aan de weg gezet worden. Dit nemen we 
mee in de volgende reguliere vergadering.  
 
6.   Kascommissie 2016/2017 
Bea Siemerink en Marieke de Vos hebben de kas gecontroleerd. Zij hebben in 
overleg met Han en Anouk een afspraak gemaakt op de volgende punten alvorens 
goedkeuring te verlenen:  

 Er komt een nieuwe opzet m.b.t. inzicht van de cijfers; ivm overlopende posten 
mbt boeking / betaling. 

 Het banksaldo op 30-9-2016 en 01-10-2016 wordt nog gecheckt.  

 Het financiële verslag / begroting krijgt een versienummer;  
Vervolgens verleent de vergadering discharge op het afgelopen boekjaar. 
  
Anouk dankt de commissie voor hun medewerking en meldt dat Bea Siemerink 
aftredend is als kascommissie lid. In Judith Winkelhuis wordt een vervangster 
gevonden.  
 
7. Bestuursverkiezing  
Anouk meldt dat Inge en zijzelf aftredend en herkiesbaar zijn na 3 jaar. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. Aftredend en niet herkiesbaar is Claudia te Riet. 
Zij wordt bedankt met een bloemetje en een VVV bon.  
De ouderraad heeft in Koen Bleumink een nieuwe kandidaat gevonden. De 
vergadering gaat hiermee akkoord en Koen wordt welkom geheten in de ouderraad.  
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8. Groepsouders. 
Tanja van den Broek heeft alle groepsouders met houtdorp gesproken en er zijn 
geen opmerkingen.  
 
9. Rondvraag 
Sandra  Eijsink: 
M.b.t. het oud papier; er heeft geen goede datum in het Hoevetje gestaan.  
Niek meldt dat dit goed doorgegeven is, maar dat het er toch niet juist heeft 
ingestaan. Misschien is het wel een goed idee om een stuk te schrijven namens de 
Ouderraad over het belang van het oud papier inzamelen. Deze actie nemen we mee 
in de volgende vergadering.  
 
10. Sluiting  
Anouk sluit de vergadering om 20.40 uur en geeft het woord aan Melanie.  
 


