Verslag Algemene Jaarvergadering
Oudervereniging WSKO De Achtsprong
d.d. 25 oktober 2016, locatie Sportlaan De Lier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: circa 60 personen (leerkrachten en ouders)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Opening

De voorzitter, Jack Groenewegen opent de vergadering om 20u en heet iedereen
welkom. Een speciaal welkom Aletta Smits, zij gaat ons na de vergadering wat
vertellen over het puberbrein.
2.

Verslag van de Jaarvergadering d.d. 27 oktober 2015

Het verslag is doorgenomen en goedgekeurd door de vergadering.
3.

Jaarverslag secretaris

De in het jaarverslag genoemde acties en daarmee de rol van de Oudervereniging
binnen de Achtsprong, wordt toegelicht door de secretaris. Er zijn geen vragen
hiermee wordt het jaarverslag door de vergadering vastgesteld.
4.

Jaarprogramma

Het programma voor dit schooljaar is uitgedeeld. Dit jaar komt er een andere
schoolfotograaf.
5.

Jaarverslag van de penningmeester

De penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel overzicht boekjaar
2015-2016.
6.

Verslag en verkiezing Kascontrolecommissie

Mark Zwinkels en Dave van Leeuwen hebben de kascontrole uitgevoerd. De heren
hebben geen onregelmatigheden gevonden. Hiermee verleent de
kascontrolecommissie goedkeuring aan het financieel jaarverslag van 2015-2016
Dave van Leeuwen gaat uit de commissie. André v.d. Berg neemt zijn plaats in.

7.

Verkiezing leden OV

Er zijn dit jaar 4 leden aftredend.
Tussentijds Carel van Ruijven en na 10 jaar Jack Groenewegen.
Marja v.d. Berg en Esther Holtkamp treden ook af, zij hebben geen kinderen meer op
de Achtsprong.
Ze worden bedankt voor hun inzet en krijgen een attentie.
De oudervereniging stelt de volgende kandidaten voor Silvia Pruijsen en Debby van
Os. Er zijn gesprekken met een derde kandidaat.

8.

Stichting Vrienden van de Achtsprong.

Miranda Olsthoorn geeft een toelichting op de activiteiten van de vrienden van het
afgelopen jaar.
Miranda vormt samen met Patrick Franken, het bestuur. De stichting bestaat
inmiddels ruim 5 jaar. Met het geld kan de stichting wat extra op gebied van
schoolontwikkeling bieden. Laatste jaren is er ingezet op duurzame materialen, zodat
ieder kind met nieuwe materialen in aanraking kan komen.
Er zijn al veel donaties binnen, 80 gezinnen, 1/3 doet nu mee. Doneren kan het hele
jaar. De teller staat nu op 4350 euro.
Voor dit schooljaar staan de komende wensen op de lijst.




Materiaal voor de leerlijn techniek,
Bijdrage voor de clinics i.v.m. gezonde sportieve school
In de loop van het jaar komen er wensen bij.

Het zou mooi zijn als er nog meer vrienden doneren, zodat we het met z’n allen
doen. Samen kunnen we het verschil maken.
Sponsoring in natura is ook mogelijk bijv. voor smaakfeest.
Miranda gaat er mee stoppen, omdat zij volgend jaar geen kinderen meer op de
Achtsprong heeft, als iemand interesse heeft om haar op te volgen kan die zich bij
haar of Patrick melden.

9.

Rondvraag

Er zijn geen vragen en Jack sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar
aanwezigheid.
De avond wordt vervolgd met een presentatie over het Puberbrein door Aletta Smit.

