Notulen Algemene Ledenvergadering
Oudervereniging De Piramide
Datum
Tijd
Locatie

: 25 september 2018
: 19:30
: Teamkamer De Piramide

Aanwezig

: dagelijks bestuur
actieve leden
kascommissie
ouders
directie
totaal

:3
:5
:1
: 10
:1
: 20

Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen agenda A.L.V.
Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 19 september 2017
Doelstelling Oudervereniging De Piramide
Benoemen bestuursleden en vacatures Oudervereniging
Financieel verslag 2017-2018 door penningmeester Corinne de Waart
Verslag Kascommissie
Vaststellen contributie (ouderbijdrage) 2018-2019
Begroting schooljaar 2018-2019
AVG 2018
Rondvraag
Afsluiting

1. Opening
De voorzitter Marco opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Het huidig dagelijks
bestuur wordt voorgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen

3. Vaststellen agenda A.L.V.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 19 september 2017
Er zijn geen wijzigingen. De notulen van de vorige vergadering worden hiermee vastgesteld.

5. Doelstelling Oudervereniging De Piramide
Het doel van de oudervereniging is het organiseren van activiteiten die de school niet bekostigt. De
doelstelling van de vereniging is dat alle kinderen mee kunnen doen met deze activiteiten.
Iedere ouder is lid van de vereniging. De oudervereniging verzorgt de activiteiten. Voor ouders is niet
altijd duidelijk wat nu een lidmaatschap inhoudt. Marco licht dit toe. Voor het lidmaatschap dient de
jaarlijkse contributie betaald te worden. Het is niet altijd duidelijk welk deel van de rekening door de
school wordt betaald en welk deel door de vereniging. Uitgaven zijn altijd open en inzichtelijk en op te
vragen bij de penningmeester.
Dit jaar heeft het bestuur het voorstel om als oudervereniging de contributie op een andere manier te
innen. De contributie bestaat uit twee delen: Een deel voor de activiteiten en een deel voor de
schoolreis. Elk jaar blijkt het lastig om de volledige bijdrage bijeen te krijgen. Niet iedere ouder is altijd
in de gelegenheid de contributie te betalen. De oudervereniging denkt hier graag in mee. Ook zijn er
meerdere mogelijkheden om een deel van de contributie vergoed te krijgen vanuit de gemeente of
Stichting KEI. Het voorstel is er om dit jaar het schoolreisje apart te houden en te innen. Het kan dus
voorkomen dat het overige deel niet volledig betaald wordt. Hierdoor zou het kunnen dat activiteiten
geschrapt worden. Over die gevolgen gaat het bestuur graag in discussie met de aanwezigen.
De ervaring is dat voor 50% van de kinderen op tijd betaald wordt. De overige helft kost het bestuur
steeds meer moeite om het geld te innen. Vorig jaar heeft uiteindelijk 95% van de ouders de volledige
contributie betaald. Zij het na het versturen van (meerdere) aanmaningen en belacties.
De vergadering geeft de voorkeur de bijdrage te houden zoals voorgaande jaren.

6. Benoemen bestuursleden en vacatures Oudervereniging
De vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en
penningmeester. Het huidig dagelijks bestuur bestaat uit Marco Franken (voorzitter), Corinne de
Waart (aftredend penningmeester) en Martijn Kruger (secretaris).
Corinne heeft aangegeven te stoppen met haar taak als penningmeester. Zij heeft 3 jaar deze functie
vervuld en is daarvoor een jaar secretaris geweest. Dit betekent dat de functie van penningmeester
beschikbaar is. Tot op heden heeft niemand gereageerd op deze functie. Als er zich geen
penningmeester aandient dan zou het kunnen dat de oudervereniging taken neerlegt en door gaat als
slapende vereniging. De oudervereniging wacht nog even de reacties af, de functie blijft vacant. Wel
hebben zich op de vergadering leden gemeld die interesse hebben.

Marco is al zeven jaar voorzitter. Hij geeft aan dat het voor de vereniging ook goed kan zijn de functies
weer over te dragen aan een nieuwe groep mensen of te wisselen van taken. Hij wil hiermee zien te
bereiken dat de Oudervereniging voor iedereen toegankelijk is.

7. Financieel verslag 2017-2018
Corinne neemt het woord en licht de Verlies en Winst rekening toe.
Enkele bijzonderheden zijn:
 Voor 377 leerlingen is de contributie volledig betaald, voor 22 kinderen is gedeeltelijk betaald.
 Overige inkomsten zijn o.a. de verkoop van schoolshirts en tasjes, verkoop van
Sinterklaascadeautjes tijdens de rommelmarkt op Koningsdag en een tegoed van de
schoolfotograaf.
 Kinderen die voor 1 januari instromen betalen € 47,50. Na 1 januari betaalt men € 30,-. Als er
een kind uitstroomt voor het schoolreisje wordt er € 27,50 terugbetaald.
 Sinterklaas viel opmerkelijk lager uit. Dit kwam door het ontbreken van het SchoolTV-pakket
en de huur van de gymzaal (Sinterklaas werd gevierd in de kleine gymzaal).
 De paasviering is heel beperkt gevierd vanwege veel activiteiten die samenvielen in deze
periode.
 De grootste kostenpost is het schoolreisje. Deze kosten bestaan voornamelijk uit de bushuur
en toegang en lunch tot het park.
 De activiteiten 1 t/m 7 show en Afscheid Groep 8 zijn vrij kostbaar vanwege de inhuur van
podiumdelen.
 De post T-shirts/gymtassen valt hoger uit vanwege het investeren in een nieuwe voorraad.
Op de balans is o.a. te zien dat de algemene reserve met ongeveer 1300,00 is afgenomen. Er resteert
dan nog steeds een buffer die in geval van nood aangesproken kan worden. Hoofdzaak blijft wel dat al
het geld wat jaarlijks binnenkomt ook datzelfde jaar weer wordt uitgegeven.

8. Verslag kascommissie
De kascommissie complimenteert de penningmeester voor de correcte en overzichtelijke administratie
van het afgelopen jaar.
Enkele opmerkingen:
 De bankkosten wisselen maandelijks
 De avondvierdaagse is geen post op de V&W rekening maar hier waren wel uitgaven te zien.
Dit betreft een geldwisseling omdat de inschrijfkosten contant worden betaald maar de
organisatie de inschrijvingen overgemaakt wil hebben op rekening. Ook de cadeaus tijdens de
avondvierdaagse vallen buiten de uitgaven van de Oudervereniging.
 De kascommissie vroeg zich af of er niet bespaard kan worden op cadeaus door middel van
online bestellen. Door het bestellen bij Intertoys wordt gebruik gemaakt van het gemak bij
bestellen van grote aantallen en een inpakservice. Uit de balans komt voort dat er niet direct
bespaard hoeft te worden.
Met inachtneming van het advies van de kascommissie wordt door de A.L.V. décharge verleend aan
het bestuur.

9. Vaststellen contributie 2018 - 2019
Voor de contributie voor het schooljaar 2018-2019 wordt uitgegaan van:
Voor een volledig schooljaar € 47,50 per kind per schooljaar
19 stemmen voor
0 tegen
Voor een half schooljaar (instroom vanaf 1 januari) € 30,00 per kind per schooljaar:
19 stemmen voor
0 stemmen tegen
De contributie voor het schooljaar 2018-2019 wordt hiermee vastgesteld en vastgelegd in de
begroting.

10. Begroting schooljaar 2018 – 2019
De penningmeester gaat ervan uit de bij het splitsen van de contributie er wellicht meer ouders zijn die
het deel naast de schoolreis niet zullen betalen. De begroting van de inkomsten is op een gesplitste
bijdrage en deze verwachting gebaseerd en naar beneden bijgesteld ten opzichte van vorig jaar..
De post ‘overige inkomsten’ betreft de inkomsten van de schoolshirts. De shirts worden niet cadeau
gegeven. Dit is eenmalig gedaan bij de feestelijke activiteiten bij de verhuizing naar de nieuwe school.
Er wordt wel eenmalig een schooltas cadeau gegeven aan nieuwe kinderen.
De kosten voor Pasen en Projectweek komen waarschijnlijk te vervallen maar staan nog wel op de
begroting. De reservering voor de kosten voor Kamp Groep 8 worden geschrapt, hiervoor zijn nooit
kosten in rekening gebracht. De begroting is gebaseerd op de huidige jaarlijkse contributie van €
47,50 per kind.
De kosten van de Kinderboekenweek en projectweek komen te vervallen. Deze activiteiten zijn al
gestart door de school.

11. AVG 2018
Sinds 25 mei 2018 heeft ook de oudervereniging te maken met de AVG. De vereniging krijgt
informatie van kinderen aangeleverd van school. Wel wordt de informatie tot een minimum beperkt.
Enkel relevante informatie wordt gebruikt. Een Privacy Statement is hiervoor opgesteld en terug te
vinden op de website van school. De actieve leden hebben een privacy verklaring getekend waarmee
zij aangeven voorzichtig om te gaan met privacygevoelige informatie. Facebook zal een
informatiekanaal blijven maar het publiceren van foto’s zal minder worden en ook geen herkenbare
gezichten meer. De vereniging zal steeds meer communiceren via de Social Schools App. Ouders
hebben hiervoor een toestemmingsverklaring ontvangen van school. Ondanks alles kan het altijd
voorkomen dat er persoonlijke informatie (b.v. foto’s) op Facebook verschijnt. De oudervereniging
vraagt dit altijd te melden zodat deze informatie direct verwijderd kan worden.
12. Rondvraag
Er wordt opgemerkt dat de schoolfoto niet leuk is en de kwaliteit niet voldoende. Meerdere ouders
beamen dat. De oudervereniging is hier al mee bekend. Destijds is voor een nieuwe fotograaf
gekozen omdat de juffen niet langer belast moesten worden met zakjes met geld. Foto Koch is een
schoolfotograaf met jarenlange ervaring. Voorstellen voor een andere fotograaf zijn altijd welkom.

13. Afsluiting
Marco bedankt alle aanwezigen en hun inbreng.
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