
 

Notulen ingelaste ALV oudervereniging ONS Badhoevedorp 

18 december, 2018 

 

Opening 

Iedereen wordt door de voorziter welkom geheten op deze ingelaste ALV. Er zijn zes aanwezige leden 

inclusief bestuur. Vanuit het bestuur zijn aanwezig Maarten Dekker (voorzitter), Martijn Stals 

(penningmeester) en Wycher Dijkhuis (lid). Stephan van Gestel (penningmeester) en Kamiel Reckman 

(secretaries) zijn verhinderd. 

Agenda 

Het betreft een ingelaste ALV met twee agenda punten. Decharge bestuur voor financiele resultaten 

schooljaar 2017/2018 en goedkeuring van de begroting 2018 / 2019. 

Stemming. 

Alvorens over te gaan tot stemming over bovengenoemde punten wordt er een uiteenzetting gegeven 

over de huidige status van de statuten van de oudervereniging en het huishoudelijk regelement.  

Door de aanwezige leden wordt aangegeven dat een aantal artikelen uit de statuten niet strookt met de 

dagelijkse gang van zaken rondom processen van bestuursleden, de rol van de stichting meerprimair, 

het aanhouden van tijdslijnen en vaststelling van begroting. 

Door de penningmeester en de voorzitter wordt een uiteenzetting gegeven waar wij als oudervereniging 

vandaan komen en waar wij naar toe willen. Sinds de oprichting van de oudervereniging is er de eerste 

bestuursperiode gewerkt aan het ontrafelen van de financiele stromen van de door de ouders betaalde 

jaarlijkse ouderbijdrage.  

Deze stromen zijn nu duidelijk en ouders, directie stichting hebben inzicht in wat er met de gelden 

gebeurd. Ook weten commissies en leerkrachten hoe om te gaan met de oudergelden. Na de eerste 

periode wordt nu het proces onder de lopen genomen. Dit betekent dat het bestuur van de 

oudervereniging ook heeft vastgesteld dat een aantal artikelen uit de statuten niet stroken met de 

dagelijkse werkelijkheid. 

Door de voorzitter wordt bevestigd dat het streven is om aan het einde van deze bestuursperiode ook 

aan de proceskant zaken op orde zijn, zodat volgende besturen met een volledig schone lei kunnen 

beginnen. Er is inmiddels contact geweest met de directie van school om om de tafel te gaan zitten 

inclusief de stichting om een en ander aan te pakken. Er wordt geopperd om een werkgroep samen te 

stellen waarbij ook vrijwillgers vanuit de aanwezige leden zullen worden betrokken. 

Na deze uiteenzetting en om in de geest van de huidige statuten en regelementen de dagelijkse  

voortgang niet te belemmeren wordt er overgegaan tot stemming. 



 

Stemming (vervolg) 

Er wordt gestemd over: 

 Decharge bestuur ouderverening voor financiele resultaten schooljaar 2017/2018 op 

basis van de beschikbare stukken 

 

Er wordt door de ALV unaniem voor gestemd om over te gaan tot decharge 

 

 Goedkeuring van de begroting 2018 / 2019. 

Er wordt door de ALV unaniem voor gestemd voor de goedkeuring van de begroting van 

het oudervereniging budget voor het schooljaar 2018 / 2019 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur 

 


