Notulen jaarvergadering 2015
Datum :

29 september 2015

Aanwezigen OV
Kay Calderwood
Susan Fijnaut-van Herel
Hagar Priems
Femke van Schijndel
Tamara van Mierlo
Hanneke Scheutjens
Demis Backx
Danique van den Hoek

Teamleden
Monique Aben
Eveline Mommers
Carien Rijs (team+MR)

Ouders
Marlon de Jong
Carmen Micô Perepérez
Loet Smits
Annemieke Koter (MR)

1. Opening & Mededelingen
Susan opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. De vergadering start met een
voorstelrondje van alle (team)leden en ouders.
De notulen van de jaarvergadering gehouden op 9 oktober 2014 worden in deze vergadering niet behandeld. In
die notulen worden de activiteiten en financiën van schooljaar 2013-2014 toegelicht. Dat had in voorgaande
jaren voor wat verwarring bij de aanwezige ouders gezorgd. De notulen van deze jaarvergadering zullen in de
eerstvolgende reguliere OV vergadering worden besproken en na goedkeuring op de website worden
geplaatst.

2. Jaarverslag 2014-2015
Susan licht het jaarverslag mondeling toe.
Leden 2014-2015
Hagar Priems, Evert Robben, Hans den Dool & Frank Schuermans treden af als OV leden. Zij zullen worden
uitgeschreven bij de KvK.
Leden 2015-2016
Susan wil graag op korte termijn een kleine bijeenkomst organiseren voor (nieuwe) ouders die interesse
hebben getoond in evt. deelname in het bestuur van de Oudervereniging of graag wat meer informatie willen
over de Oudervereniging. Het verzoek wordt gedaan om namen van geïnteresseerde ouders door te geven
zodat Susan deze ouders kan benaderen. Femke van Schijndel en Kay Calderwood hebben al een paar
vergaderingen van de OV bijgewoond. Zij worden geïnstalleerd en treden tot de Oudervereniging toe.
Werkwijze
Annemieke Koter geeft aan een overzicht van activiteiten met bijbehorende werkgroepen handig te vinden. Dit
zal worden aangepast in het jaarverslag.

VOB
De OV bespreekt samen met de MR aan het begin van het schooljaar de hoogte van de VOB. De ouderbijdrage
voor schooljaar 2015-2016 wordt vastgesteld op 30 Euro per leerling. Ouders van leerlingen die instromen of
zij-instromen tot 1 januari 2016 worden benaderd en worden verzocht om de vrijwillige ouderbijdrage over te
maken of het machtigingsformulier in te vullen (voor zover ouders dat nog niet gedaan hebben). Het
betalingspercentage van ruim 85% zal vermeld worden in het jaarverslag.
Communicatie
Hanneke zal de lijst met activiteiten naar Eveline sturen zodat de werkgroep Vieringen op de hoogte is van alle
geplande activiteiten en de namen van OV-leden die zullen helpen. De leden van de Werkgroep Vieringen
nemen allen deel aan de alle activiteiten. De Borne BBQ behoudt dezelfde naam maar krijgt een andere
invulling.
Extra aandacht voor
De extra financiële bijdrage voor boeken vanuit de Kinderraad zal nog toegevoegd worden aan het jaarverslag.

3. Begroting 2014-2015
Robert geeft een toelichting op de begroting 2014-2015. Het verzoek komt om in de jaarvergadering van 2016
de begroting anders te presenteren. Dus de voorgestelde begroting en gerealiseerde begroting naast elkaar.
Dat is duidelijker voor de aanwezigen.

4. Ouderbijdrage & begroting 2015-2016
De begroting wordt vastgesteld aan de hand van het aantal ingeschreven leerlingen gebaseerd op de
administratie van school. Het aantal ingeschreven leerlingen tot en met eind december 2015 is 362 leerlingen
verdeeld over 14 groepen. De OV houdt rekening met een betalingsmoraal van 85%.
Wijzigingen/toevoegingen;
 Bij Kinderboekenweek 1 groep extra rekenen (€ 700,-)
 Bij duurzame middelen nog een post voor de T-shirts opnemen (+ € 2500,-)
 De Borne is samen met OBS De Blaak en Kinderstad aan het kijken naar de mogelijkheden voor een
gezamenlijke Technasium-ruimte (in het gebouw van OBS De Blaak). Zodra de plannen concreet zijn, kan
Monique daarvoor een (financiële) bijdrage aan de OV vragen. Ook zal Monique bij de gemeente vragen
wat de (financiële) mogelijkheden zijn in het kader van de Innovatieagenda. Gaandeweg dit schooljaar zal
duidelijk worden hoe het techniekgebeuren vorm gaat krijgen. De OV zal op de hoogte worden gehouden
door de directie. Dan kan eventueel ook rekening worden gehouden met een bijdrage voor techniek op de
begroting van 2016-2017.
 De MR pleit voor creatieve gezonde versnaperingen tijdens sporttoernooien (geen chips of AA). Er wordt
afgesproken dat geen sportdrankjes (zoals AA-tjes) worden uitgedeeld. Dit zal per activiteit meegenomen
en besproken worden.
 Er zullen voor leerlingen die deelnemen aan een sporttoernooi per team een beker “sporthelden van de
Borne” beschikbaar worden gesteld door de OV. Dat is een extraatje. Een kleine stimulans om kinderen
aan te moedigen om te blijven sporten ook al hebben ze geen prijs gewonnen op een sporttoernooi van de
Gemeente. Het inschrijfgeld wordt voor de deelnemers naar beneden afgerond. 3,00 Euro voor zaal- en
veldvoetbal. 2,50 voor basketbal, zwemmen, atletiek. De gemeente berekent iets hogere prijzen per
deelnemer. Sommige toernooien zijn gratis (estafettezwemmen in de herfstvakantie, warandeloop). Alle
sporters krijgen –zoals al jaren het geval is- een drankje en versnapering.
 Post Lief-&-leed pot naar € 420 (14 groepen x €30,-)
 Nog een aparte post toevoegen voor Attenties à € 200,-.





Wellicht naast een pot voor materiaal (bv. kleuterspeelgoed/digitale speelborden-tablets) ook nog een
extra post opnemen voor het schoolplein (sponsoring Johan Cruijff Foundation/Schoolplein 14). Planning
voor het aanbrengen van de coatings is voorjaar 2015.
Er is inmiddels decharge verleend voor de begroting 2014-2015. Deze verklaring zal aan dit verslag
toegevoegd worden (bijlage 1).

Ouderbijdrage 2015-2016
 De OV stelt samen met de MR de VOB voor 2015-2016 vast op € 30,-

5. Bezetting Oudervereniging 2015-2016
Op dit moment bestaat de OV uit 8 personen. Dat is inclusief Femke en Kay, die slechts een paar vergaderingen
hebben meegedraaid. Er is een aantal kandidaat-leden die Susan nog zal benaderen.

6. Rondvraag & Sluiting
Annemieke Koter
In het voorjaar van 2016 volgen verkiezingen voor de MR. Volgend jaar nemen 3 van de 4 leden (van de
oudergeleding) afscheid van de MR dus er is dringend nieuwe aanwas nodig.
De MR vraagt naar de besteding van het resterende budget van de OV. Vanuit school zullen dit schooljaar nog
diverse aanvragen gedaan worden. De OV zal dit in de volgende vergadering agenderen. Er wordt gekeken door
de OV of een financieel verzoek voor alle kinderen leuk of nuttig is.
Ook vraagt de MR of de OV aandacht schenkt aan de vluchtelingenproblematiek. De OV is van mening dat dit
een schoolse activiteit is. Susan zegt dat vooral geld en heel specifieke (kleding-)hulp welkom is, niet zomaar
allerlei knuffels of speelgoed (informatiebron Rode Kruis/Welkom-winkels). Monique stelt voor om dit thema
wellicht terug te laten komen rondom Kerst.
Monique Aben
Monique bedankt de OV voor haar betrokkenheid in het afgelopen jaar.
Susan Fijnaut-van Herel
Susan bedankt Hagar voor haar inzet in de afgelopen jaren.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd te blijven voor de borrel aansluitend op de vergadering.
De vergadering wordt gesloten.

Bijlage 1: dechargeverklaring 2014-2015

Bijlage 1 Decharge-verklaring 2014-2015

