Verslag jaarvergadering d.d. 09-10-2018

1. Opening en mededelingen van de voorzitter
De voorzitter, Herman Poppema, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Complimenten voor de taarten die zijn gebakken door de AC-leden. Na een
inleidend praatje stelt de AC zich even voor. Herman (voorzitter), Linda Litjens
(penningmeester), Inge Bouma (secretaris), Suzan de Bont, (lid), Sandra van de Belt
(lid), Berrie Dijkveld Stol (lid). Annemieke Derks (lid).
Afmeldingen zijn binnengekomen van: fam. Mulder, fam. v.d Heuvel, Alice Valk en
Cyprian de Jong.
In totaal zijn er 8 ouders, 4 van het team, 2 MR-leden en 8 AC-leden.
Herman licht het volgende toe: omdat het Lemsterwarenhuis is gestopt, mogen de
cadeaus uit de Intertoys gids uitgezocht worden. Niet uitzoeken vanaf de website.
Formulier mag gemaild worden naar Annemieke of bij de juf ingeleverd worden.
2. Notulen vorige Oudercontactavond en Jaarverslag 2016-2017
Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele vragen op de notulen van de vorige
oudercontactavond.
3. Financiën en jaarverslag
Linda en Inge hebben een presentatie gemaakt. Aan de hand daarvan is het
jaarverslag en het financiële gedeelte verteld. De begroting wordt aan het einde
van de presentatie op het scherm vertoond. Lusan vraagt of €1.200,00 overblijven
dat over is gebleven niet veel is. Linda licht dit toe. Vera vraagt of er voldoende
overblijfouders zijn. Suzan licht dit toe. Michiel Bouma en Theo de Boer hebben de
kascontrole gedaan. Hier is niks gevonden en alles akkoord bevonden. Hanny
biedt zich aan om volgend jaar samen met Theo de kascontrole te doen.

4. afscheid bestuursleden/ voorstellen nieuwe AC-leden
We nemen afscheid van Sandra. Suzan spreekt Sandra doormiddel van een gedicht
toe. Erg leuk! Linda overhandigt de envelop aan Sandra.
Ons nieuw AC-lid is Tamara Gaus. Welkom!
15 augustus zat Truus 40 jaar in het onderwijs. Namens de AC overhandigt Herman
4 x 10 bloembollen. 5 november is Reshare, lever je (oude) kleding in. Truus voegt
extra informatie toe over Reshare. Herman vertelt nog even kort wat de AC doet
en dat we op zoek zijn naar nieuwe AC-leden.
5. Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.
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