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2. Notulen van de ledenvergadering ouderraad basisschool  
    St. Bonifacius - 29 oktober 2018 
 
Aanwezig namens het team : Melanie, Ramon, Henriette en Wia 
Aanwezig namens MR : Sander Westendorp 
Totale aantal aanwezigen incl. team : 24 
Notulist : Inge Hubers 
================================================================ 
 
1. Opening  
Anouk opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom.  
 
2. Notulen jaarvergadering 2017 
De openstaande punten van de kascommissie (punt 6) worden besproken tijdens de 
uitleg van het financiële verslag. Verder geen opmerkingen en de notulen worden 
hiermee vastgesteld.   
 
3. Jaarverslag activiteiten OR 
Kleine opmerking over pagina 1 – groepsouders van 2017-2018 ipv 2016-2017.  
Verder geen opmerkingen en daarmee vastgesteld. 
  
4. Financieel verslag  
Han doet verslaglegging van het financieel verslag.  
De openstaande punten van vorig jaar (boekjaar 2016-2017) worden besproken.  

 Er is een nieuwe opzet van de kasregistratie gemaakt  

 Het banksaldo is gecontroleerd door Astrid Michorius en daarmee 
goedgekeurd  

 Er is een versienummer aan het document gehangen.  
M.b.t. de financiële gegevens voor boekjaar 2017-2018 hebben we een grote post 
extra inkomsten. Dit komt door de georganiseerde BBQ middag, het toenemende 
aantal leerlingen en een toelage van de Drukwerkgroep. Deze is ontbonden en men 
heeft gelden verdeeld over verschillende verenigingen, waaronder ook een bedrag 
voor de Ouderraad.  
Verder zijn er geen vragen.  
 
5. Begroting  
Han bespreekt de begroting. Deze blijft nagenoeg gelijk aan vorige jaren, inflatie 
meegerekend en het toenemende aantal leerlingen, waardoor de Ouderraad meer 
inkomsten genereert,. De kosten liggen echter ook hoger m.b.t. activiteiten.  
Verder zijn er geen vragen.  
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6.   Kascommissie 2017/2018 
Marieke de Vos en Judith Winkelhuis hebben de kas gecontroleerd. Vwb boekjaar 
2016-2017; na het doorvoeren van de wijzigingen is de kas (onder versie nr. 1.2) 
goedgekeurd.  
Vwb boekjaar 2017-2018 (versie 1.0);  Er was een positief kasverschil van 1 euro 
(geldzakjes tbv Sinterklaas) en een factuur van Remondis ontbrak, maar het geld 
was wel bijgeschreven op de bank) De kas is goedgekeurd. 
De Ouderraad zal volgend jaar wederom met 2 personen van het bestuur 
gezamenlijk met de commissie de kas bespreken.  
Anouk dankt de commissie voor hun medewerking en meldt dat Marieke de Vos 
aftredend is als kascommissie lid. In Saskia Ros wordt een vervangster gevonden.  
 
7. Bestuursverkiezing  
Edwin Bauhuis is aftredend en niet herkiesbaar na 6 jaar. Hij wordt bedankt voor zijn 
inzet met een bloemetje en kleine attentie.  
De Ouderraad heeft in Judith Wielens nieuwe kandidaat gevonden. De vergadering 
gaat hiermee akkoord en Judith wordt welkom geheten in de ouderraad. Aftredend 
en herkiesbaar zijn Han, Chantal, Mardy en Niek. De leden gaan ook hiermee 
akkoord.  
 
8. Groepsouders. 
Er zijn geen opmerkingen.  
 
9. Rondvraag 
Judith ten Broeke:  Klopt het dat het schoolreisje juist staat ingevuld in de kalender? 
Inge meldt dat dit een vergissing is. Datum is nog niet bekend, maar zal niet daags 
voor Hemelvaart zijn.   
 
Kim Wielens: moeten kinderen uit groep 6 verplicht de film kijken met de intocht van 
Sinterklaas? Chantal meldt dat zij natuurlijk welkom zijn in de zaal.  
 
10. Sluiting  
Anouk sluit de vergadering om 20.28 uur en geeft het woord aan Melanie.  
 


