Algemene Leden Vergadering - 27 september 2018

Locatie: KBS de Droomspiegel, locatie Marco Polo
Aanwezigen: bestuur en leden oudervereniging, leerkrachten en directie Droomspiegel
Notulist: Angelique Falcone

Voorzitter Ivanka Rosenboom verwelkomt iedereen.
Alle OV bestuursleden stellen zich voor aan de aanwezigen. De aftredende bestuursleden
(Joyce Pronk, Gerlinde Blokland en Mike Kalop) worden bedankt voor hun inzet en
betrokkenheid. De nieuwe leden (Sima Sharma, Monique Vos en Sabine Maas stellen zich
voor en pro forma wordt er gestemd voor hun toetreding. Aanwezige ouders gaan akkoord
met de toetreding van de nieuwe leden.
Ivanka benoemt de diverse activiteiten die de OV in samenwerking met het team
(leerkrachten en directie) van de Droomspiegel worden georganiseerd. Er is altijd extra hulp
nodig bij de activiteiten. Hulpouders kunnen zich aanmelden bij een van de OV leden of via
een mailtje naar ov@droomspiegel.nl
Al deze activiteiten zijn niet te organiseren zonder de ouderbijdrage. De hoogte van de
ouderbijdrage is gelijk gebleven aan vorig jaar. Resp. € 59,50 per leerling en € 43,50 per
ingestroomde leerling vanaf 1 januari 2019. Aanwezige ouders gaan akkoord met de hoogte
van de ouderbijdrage.
Aftredende penningmeester Mike Kalop bespreekt het financieel verslag van afgelopen
schooljaar. Een ouder merkt op dat het misschien handig is om het financieel verslag eerder
naar de ouders door te sturen, zodat zij de kans krijgen om dit van te voren te bestuderen en
eventueel vragen kunnen stellen tijdens de ALV. Deze tip wordt meegenomen naar volgend
jaar. Na instemming van de aanwezige ouders wordt de penningmeester gedechargeerd.
De nieuwe penningmeester Rianne Brunt bespreekt de begroting van schooljaar 2018/2019.
De te verwachten kosten zijn vrijwel gelijk gebleven als vorig schooljaar.
De leden worden bedankt voor hun aanwezigheid.
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