O.B.S. de Tjotter
Kennemerland 19
8245 ER Lelystad
tel. 0320 - 767677

www.obs-de-tjotter.nl

Agenda jaarvergadering 27 september 2016
Oudervereniging OBS de Tjotter
locatie: O.B.S. de Tjotter
Start vergadering: 20.00 uur
Welkom vanaf 19.45

Agenda Jaarvergadering


Opening
Sacha opent de vergadering



Mededelingen
Alle documenten gaan naar Petra om op de website te plaatsen.
Zodra deze op de website staan stuurt Mattijs een digiduifmail naar alle
ouders, zodat zij weten dat de documenten op de website staan om
gelezen te worden.



Toelichting secretarieel jaarverslag (2015-2016)
Als bijlage meegegeven. Gaat naar Petra om op de website te plaatsen.



Financieel jaarverslag (2015-2016)
Binnen begroting gebleven. Flevonice staat op de volgende begroting. Dat
is de enige gebleven kostenpost. Aan het eind van het jaar komen vaak de
kosten later binnen.



Benoeming en overdracht nieuwe bestuursleden (voorzitter en secretaris)
Ellen Kampshof nieuwe voorzitter en Moira van der Veen nieuwe
secretaris.
Jolanda is algemeen bestuurslid geworden.



Vaststellen begroting (2016-2017)
Er zijn nog een aantal zaken uit deze begroting gekomen:
-Richard stuurt Eefje de vernieuwde machtinging formulier
-Sint: we huren pietenpakken van Mandy. En kijken of we nog pakken
moeten aanschaffen of dat we nog pakken hebben.
-Cynthia vraagt aan een moeder (van Fay) of zij eventueel onze Sint kan
schminken.
-Sporten: Handbal moet nog op de begroting.
-Sportshirts 30 stuks aanschaffen vanaf maat 128 tot…. Dit moet
besproken worden in de OV.
-Project culturele haven start in maart/ april, na voorjaarsvakantie.
-Astrid moet nog factuur sturen voor digitale leermiddelen. DIT MOET OP
DE BEGROTING 1500 euro.
-Sponsor loop: Astrid zou iemand benaderen wie dit kan organiseren bij
nationaal schoolontbijt. Als de kinderen bijvoorbeeld 10 tablets
binnenhalen dan verdubbeld Astrid deze!
-Avondvierdaagse: 2 ouders willen in deze commissie; moet nog in de
commissielijst.
-Lichtjesparade: In de OV moet deze commissie besproken worden want
er zijn nog geen commissieleden voor. Zodra dit bekend is, maakt Sacha
een brief en laat deze via digiduif verspreiden aan ouders.



Rondvraag
Geen
De volgende OV vergadering is dinsdag 4 oktober 2016 om 20u.

