Verslag jaarvergadering d.d. 12-10-2017

1. Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter, Herman Poppema, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Na een inleidend praatje stelt de AC zich even voor. Herman (voorzitter), Linda
Litjens (penningmeester), Inge Bouma (secretaris), Suzan de Bont, (coördinator
overblijven) Mirjam Straat (lid), Sandra van de Belt (lid), Berrie Dijkveld Stol (lid).
Afmeldingen zijn binnengekomen van: fam. van Kranenburg, Michiel Bouma, Vera
Schoenaker.
In totaal zijn er 15 ouders, 5 van het team, 3 MR-leden en 7 AC-leden.
2. Notulen vorige Oudercontactavond en Jaarverslag 2016-2017
Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele vragen op de notulen van de vorige
oudercontactavond. Inge B. geeft aan dat de achternaam Vera Elshof niet correct
is geschreven. De notulen van 6 oktober 2016 worden vastgesteld. Het jaarverslag
wordt voorgelezen door Inge Bouma. Op het jaarverslag zijn ook geen
opmerkingen gekomen.
3. Financiën
Linda legt het financiële plaatje uit aan de hand van een duidelijke presentatie.
Johan den Boer vraagt waarom er geen verhoging van schoolreis is geweest? Dat
gaat dit schooljaar in legt Linda uit. Hannie Mutsaers vraagt of kamp ook omhoog
is gegaan. Linda bevestigt dit. Martijn Aarnink vraagt waarom de kosten van
sinterklaas omhoog zijn gegaan. Linda legt uit, dat er sprake zou zijn dat de
invulling van 5 december zou veranderen. Nynke de Vries vraagt of overblijven
naar beneden kan? Linda zegt dat we ongeveer € 300,00 overhouden en dat is
netjes. Truus licht nog even toe dat de kosten vorig jaar zijn verlaagd en dat er dit
jaar geen materiaal is aangeschaft. Er moet iets reserve blijven indien er extra
ouders ingezet moeten worden. Ria Mulder zegt dat het er allemaal netjes uitziet.
Michiel Bouma en Vera Elshof hebben de kascontrole gedaan. Er zijn geen
oneffenheden gevonden. Zij verlenen hierbij decharge. Linda heeft haar werk
keurig gedaan. Michiel controleert volgend jaar de kas met Theo de Boer.

4.A fscheid bestuursleden / voorstellen nieuwe AC-leden
Na 5 jaar nemen we afscheid van Mirjam. Sandra spreekt Mirjam toe. Sandra
bedankt Mirjam en overhandigt haar een envelop. Daarna stelt Sandra het nieuwe
AC-lid voor. Dit is Annemieke Derks geworden. Annemieke stelt zich voor aan de
vergadering.
5. Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.
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