Oudervereniging
Scheelenstraat 100
6369 VZ Simpelveld

Notulen jaarvergadering OV Basisschool de Meridiaan, 1 november 2021

Aanwezig:

Kirsten Wolff, Nicole Schmitz – Franssen, Irene Sterk,
Claudia Laeven, Mandy Op den Camp, Eleni Gossen, Maud
Bleijlevens.

Medezeggenschapraad:

niemand

Afgemeld:

Martine Lux, Natascha Bisschops, Ilona van Duinen, Myrna Nelis,
Heidi Weijers

Bestuur :
- Nicole Schmitz - Franssen (voorzitter)
- Irene Sterck (penningmeester)
- Vacant (secretaris)

1.

Opening door de voorzitter

Nicole heet de aanwezigen van harte welkom. We zullen beginnen met de vergadering omtrent het
organiseren van de activiteit omtrent sinterklaas en aansluitend de jaarvergadering houden zodat
alles afgesloten wordt van het afgelopen schooljaar en we een start kunnen maken met het nieuwe
schooljaar. Door de maatregelen omtrent Covid is de jaarvergadering namelijk meerdere malen
uitgesteld geworden.

2.

Notulen jaarvergadering 2019

Zijn er vragen of opmerkingen over de jaarvergadering van 2019? Omdat dit erg ver weg in het
verleden ligt, zijn hier geen actuele vragen meer over. Bij deze zijn de notulen definitief vastgesteld.
De intentie zal vanaf nu weer zijn dat de jaarvergadering aan het einde van het schooljaar
(2021-2022) zal gaan plaatsvinden.

3.

Presentatie activiteiten verslag schooljaar 2020 – 2021;
Weer naar schoolfeest
Normaal wordt aan het begin van elk schooljaar het “Weer naar School-feest”
georganiseerd. Door de maatregelen omtrent Covid kon dit nu echter niet plaatsvinden.
Wel zijn de verenigingen benaderd en hen is medegedeeld dat we dit feest er wel in
willen houden en dat dit structureel de 3e vrijdag na de zomervakantie elk jaar zal
plaatsvinden. De opzet van de activiteit blijft de opening van het nieuwe schooljaar en in
samenwerking met de verenigingen van Simpelveld de kinderen van De Meridiaan kennis
te laten maken met de school, wat school doet, wat de OV en welke verenigingen er in
Simpelveld zijn en wat zij doen.
.
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De binnenschoolse activiteiten hebben gelukkig wel plaats kunnen vinden, zodat de
kinderen toch een leuke sinterklaas-, kerst- en paasviering hebben gehad.
Via Isy heeft door juf Carla telkens een terugkoppeling plaatsgevonden over het verloop
van deze activiteiten en wat de bijdrage van ons als oudervereniging met name in
financiele zin is geweest.
Wandel 2-daagse werd afgelopen jaar vervangen door de Wandelchallenge
Alle deelnemende kinderen, ouders e.a. konden in een bepaalde periode lopen en zo de
nodige kilometers maken. Een gezonde activiteit waardoor iedereen toch lekeer bezig
kon zijn in de buitenlucht. Na afloop werd zelfs bekeken wie de meeste kilometers had
gelopen en die betreffende leerlingen kregen zelfs een mooie medaille. Iedere deelnemer
ontving ook een diploma als aandenken. Deze activiteit werd in samenwerking met Bas
Actief georganiseerd.
4.

Presentatie financieel verslag 2020 – 2021;

De penningmeester presenteert de resultaten van het afgelopen schooljaar.
Begroting + inkomsten uit ouderbijdrage levert begroting op.
In kas nog altijd een positief saldo.
5.

Bevindingen kascontrolecommissie;

Kascontrole commissie: Kirsten Wolff + Maud Bleijlevens : geen bijzonderheden en complimenten
voor de penningmeester voor de strakke weergave en planning.

6.

Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie;

Nieuwe commissie:
- Maud Bleijlevens (laatste jaar)
- Mandy op den Camp (1e keer controle komend schooljaar)

7. Presentatie van het nieuwe dagelijks bestuur;
Kirsten Wolff: voorzitter
Nicole Schmitz-Franssen: secretaris
Irene Sterck: Penningmeester
Stemming: 5 x stemmers vóór (bestuur heeft niet meegestemd in deze)
8.

Activiteitenplan oudervereniging schooljaar 2021 – 2022

Tijdens het nieuwe schooljaar zullen de volgende activiteiten georganiseerd worden:
- Sinterklaas
- Kerstviering
- Disco (OVB)
- Carnavalsviering en optocht
- Paasviering
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Koningsspelen (samen met Bocholtz)
Communie
Wandel 2 daagse
Laatste schooldag
Weer-naar-school feest

Exacte data zullen op de schoolkalender gecommuniceerd worden.
Presentatie begroting 2021 – 2022
&
10. Toelichting op- en vaststellen van de ouderbijdrage schooljaar 2021 – 2022;
9.

Nieuwe begroting voor komende schooljaar, de vraag binnen het bestuur was: “Wat kunnen we doen
voor € 15,= ondanks alle BTW verhogingen, achterblijvende subsidies en verwachte extra kosten door
externe locaties”. De begroting laat echter nog altijd een zeer positief saldo zien.
Een verhoging van de ouderbijdrage is nog altijd niet noodzakelijk.
Bovendien kan er per activiteit altijd bekeken worden of er wellicht iets extra’s kan worden gedaan. Dit
gebeurd altijd in goed overleg met school en de OV. Uiteraard streven wij erna dat dit aan de kinderen
wordt besteed.
Daarnaast zal erop gelet worden dat de opgebouwde reserves niet binnen één schooljaar uitgegeven
worden.
Binnen schoolse activiteiten kunnen hier wederom flink van profiteren.
Ouderbijdrage gelijk houden: Officiële stemming; 7 x voor van de 7 aanwezigen.

11. Rondvraag
Mandy: wordt er in Simpelveld iets van kindervakantiewerk georganiseerd? Nee, niet dat dit bekend is
bij iemand.
12. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering.

We stellen uw aanwezigheid ten zeerste op prijs!
Namens het bestuur van de oudervereniging,
Nicole Schmitz-Franssen, voorzitter
Irene Sterck, penningmeester
Vacant, secretaris
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