Notulen bestuursvergadering Oudervereniging
Datum
Aanwezig
Afwezig

: 29 oktober 2019
: Stefan, Wouter, Jolanda, Lisette, Marie-José
: Sander

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Rolverdeling
ALV planning
VOG
Status commissies
Wvttk
Rondvraag

1. Lisette opent de vergadering
2. Rolverdeling:
- Lisette is voorzitter en heeft een overdacht gehad
- Stefan is penningmeester en heeft een overdracht gehad
- Marie-Jose is secretaris en heeft een overdracht gehad
- Wouter is het aanspreekpunt binnen de evenementencommissie voor de oudervereniging.
- Jolanda en Sander zijn beide aanspreekpunt voor de projectgroepen programmeren en
duurzaamheid.
Actie 1: Jolanda neemt contact met Wycher om een overdrachtsafspraak te maken. Zij zal hiervan een
kort verslag maken en delen met de rest van het bestuur.
3. ALV planning
In verband met het ontbreken van relevantie schrappen we de ALV van 28 januari. De eerste
volgende ALV zal zijn op 8 juni.
Tijdens de ALV van 8 juni zal o.a. op de agenda staan het goedkeuren van het extra project dat
gefinancierd wordt uit de ouderbijdrages. Voorafgaand aan deze goedkeuring zullen we een pitch
uitschrijven waarop alle ouders kunnen inschrijven met hun ideeën.
Actie 2: Marie-José schrijft een plan en maakt een planning voor het uitschrijven van de pitch.
4. VOG
Marie-José heeft bij Yvonne de link opgevraagd waar alle bestuursleden hun VOG kunnen
aanvragen. Marie-José zal deze doorsturen en erop toezien dat iedereen dit doet. De kosten van de
VOG worden gedeclareerd bij de school.
5. Status commissies
Evenementen
De planning voor 2020 zal gebaseerd worden op 2019. Als deze definitief is ontvangen wij deze.
De budgetten zijn gealloceerd en goedgekeurd in de laatste ALV. Stefan geeft aan de dat alle
projectleiders/ budget verantwoordelijken per project zich bij hem kunnen melden.

6. WvttK
Actie 3: Bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Volgens de huidige statuten zijn de bestuursleden die
ingeschreven staan bij de KvK hoofdelijk aansprakelijk voor wanbestuur van de oudervereniging.
Lisette zal Yvonne vragen dit aan te kaarten bij Meer Primair zodat ze dit gaan aanpassen.
Actie 4: De statuten zijn gewijzigd. Stefan deelt de nieuwste versie met ons.
7. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.

