
 

 

VERSLAG JAARVERGADERING OUDERVERENIGING B.S. OP DE SLEK 
DATUM:  OKTOBER 2017 
VERENIGINGSJAAR 05 september 2016 TOT EN MET 14 JULI 2017 
Aanwezig: Ans, Miranda,  Diana, Ron, Petra, Corina:  (notulen) 
Afgemeld: Johan, Anita, Marilyn, Michaëla en Marjan 
 
1) Opening door de voorzitter 
Ans opent de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom 
 
2) Verslag van de secretaris  
Het verslag van secretaris Corina Hendriks van de vergadering van vorig jaar schooljaar  
23 augustus 2015 tot en met 23 juli 2016 is aan alle ouders, samen met de uitnodiging en agenda 
voor de jaarvergadering gemaild via het Slekske. 
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. Bij dezen vastgesteld en goedgekeurd. 
 
3) Verslag van de secretaris 

• Eerste schooldag: Welkom versiering 
• 05-10-2016 Boekenweek, OV heeft de entree betaald voor bezoek museum van de vrouw 
• 11-10-2016 Jaarvergadering oudervereniging. 
• OV heeft borg gestaan voor aanschaf twee extra tablets.  
• 03-12-2016 ieder kind kreeg een chocolade letter 
• 20-12-2016: creatieve kerst, kinderen konden kiezen uit een workshop: bloemstukje, 

kerstboom van takken, kerstman van een kwast en of een sneeuwpop van bloempot maken.  
• Kerstlunch is volledig verzorgd en betaald door OV. 
• Carnaval heeft OV getrakteerd op broodje knakworst 
• Open dag op school, heeft OV voor cake gezorgd. 
• Paaslunch is door OV volledig betaald 
• OV heeft decoraties aangeschaft voor versiering lente en zomer 
• Boeket bloemen gebracht bij juffrouw Nelly, omdat ze langer dan vier weken ziek was. 
• Juffrouw en meester dag team krijgt een bon twv 10,00 euro van Dolcini, overige 

personen die helpen op school een reep chocolade. 
• Kaarten verstuurd naar, prins, jeugd prins en prinses, communicanten, mei koningin en 

mini koningin en overige kaarten 
• Reparatie klimtoestel betaald. 
• Spandoek/vlag aangeschaft voor defilé avondvierdaagse en kan ook gebruikt worden bij 

open dag school 
• 4 tabblats voor groep 7/8 tbv programma snap it, zal OV de borg betalen 
• Gelukspoppetjes en kaartje gegeven aan de schoolverlaters van groep 8 
• Schoolfeest: thema mini kermis 
• Bijdrage aan schoolreis, dit schooljaar zijn de kinderen naar de efteling gegaan. 
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4) overige activiteiten/zaken 
 
• Knutselwerkgroep maakt elk seizoen/feest versieringen om de hal aan te kleden in thema. 
• Activiteit Boekenweek 
• Meegeholpen met opendag. 
• Iedere maand vergadering, bespreking lopende activiteiten en bespreken vragen team/ 

ouders 
 
5) Verslag van de penningmeester 
Diana Eberson maakt de inkomsten en uitgaven van de oudervereniging bekend. Het verslag is 
voor iedereen duidelijk. 
 
6) Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing 
Mirjam Golsteyn en Jolanda Brouwers hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. 
 
7) Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn:  
Anita Daemen en Petra Cloossen 
Petra Cloossen is statutair herkozen 
Anita Daemen is herkozen en ze zal einde schooljaar haar taak beëindigen, omdat haar dochter 
de basisschool zal verlaten. 
 
8) Rondvraag 
Geen 
 
9 Sluiting: 
Ans sluit vergadering af en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inzet. 


