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NOTULEN

Edward(dir), Wilfred, Raffaella, Daniëlle en Sanne
Edward, Joyce, Wilfred en Lisanne (event managers)
woensdag 23 september 2020

Edward heet iedereen welkom op deze wat ongebruikelijke ALV, namelijk een online bijeenkomst via
teams. Mogelijkheid om je camera uit te zetten en andere uitleg wordt gegeven. De vergadering wordt
opgenomen zodat er mogelijkheid is tot terugkijken.
Opening
Daniëlle geeft een korte uitleg wat de OR doet en stelt de teamleden voor.
Financiële kant
Raffaella stelt de nieuwe penningmeester voor: Sanne Huijbers
1) Afsluiting 2019/2020
 Vrijwillige ouderbijdrage van 90,3% mogen innen
 Klein bedrag overgehouden wat naar de spaarrekening gaat.
2) Uitgaven 2019/2020
 Een aantal activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. Er zijn voor diverse
gebudgetteerde activiteiten geen kosten gemaakt. We zijn inkomsten misgelopen
van de bingo en we hebben alvast wel de cadeaus verwerkt in de kosten. Er is een
extra activiteit georganiseerd en er zijn extra kosten gemaakt voor het afscheid
van groep 8.
3) Uitgangspunten budget 2020/2021
 Schoolreisbudget 30 euro, muziek 5 euro, OR budget 25 euro. Totaal vrijwillige
ouderbijdrage 60 euro.
 Schoolreis is door veel ouders wel betaald voor afgelopen jaar terwijl de schoolreis
niet heeft plaatsgevonden. Dit geld blijft gereserveerd staan voor hopelijk wel een
schoolreis in 2021. Facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage van 2020/2021
worden dan ook aangepast.
4) Budget 2020/2021
 Het streven is dat zoveel mogelijk evenementen door kunnen gaan.
 Een aantal aanpassingen in het budget voor komend jaar:
Petrusmars lintjes van € 0,70 naar € 0
Lustrum reservering van € 0 naar € 1,78
Afscheid groep 8 van € 1,50 naar € 2,50
Afschrijving aula van € 1,08 naar € 1,00
Disco bovenbouw van € 3 naar € 1,5
Onvoorzien van € 1,50 naar € 1
5) Aandachtspunten komend jaar voor de OR
 Penningmeesterschap overdragen, uitbreiding van de OR met nieuwe enthousiaste
leden, alternatieve invulling aan evenementen ivm Covid 19 en lustrumjaar.
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Stemmen
Met ruime meerderheid van stemmen is het bedrag van € 60 voor de vrijwillige
ouderbijdrage voor komen schooljaar 2020-2021 aangenomen.
Vragen
Waarom iedere 2 jaar nieuwe Petrusshirts terwijl deze weinig gebruikt worden? Is het
een idee om met hesjes te werken, die kunnen ook over de jas gedragen worden.
Antwoord: Er is nog een ruime voorraad maar het idee nemen we zeker in overweging.
Raffaella sluit de vergadering.

