
       
 
 
  
 
 
 
 

 
  

                                               

Verslag Algemene Ledenvergadering OV KC de Eik 
24 november 2021 – 20.00 uur 

Locatie: online 
Voorzitter : Renée Breukelman                    

Notulist : Valerie Graef 
 
Aanwezig:  OV: Maurice, David, Monique, Minke, Caitlin, Renée, Debby, Valerie, Patricia, Fanny 
 Team: Jessie 
 
 Onderwerpen:       

1. Opening om 20.00 uur en vaststellen agenda.  
 Renée opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Afgetreden en toegetreden leden 

Afgetreden: Tom Quadvlieg en Ellis Jansen 
 

3. Bespreken en vaststellen notulen ledenvergadering vorig jaar (november 2020) 
Goedgekeurd.  Notulen in bijlage 1. 

 
4. Bespreken en vaststellen secretarieel jaarverslag 2020-2021 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. Verslag in bijlage 2.  
 

5. Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2020-2021 en de nieuwe begroting 
schooljaar 2021-2022 
 
Kascontrole: decharge verleent aan penningmeester 

 
Bijdrage was dit jaar lager, vooral te wijten aan corona. Jessie stelt voor om een 
bericht te publiceren over de wetswijziging t.a.v. het niet doorgaan van activiteiten als 
er niet voldoende geld is.  
Financieel gezond maar we sparen ongeveer de helft van wat we zouden moeten sparen 
door minder inkomsten.  
EUR 12700 in kas 
 
Verslag in bijlage 3. 

 
6. Rondvraag 

- 
7. Afsluiting 

Renée bedankt iedereen en sluit de vergadering om 20.30 uur 
 
 
 

Secretariaat: 
 
Valerie Graef 
Allee 1 
6118 DD Nieuwstadt 
tel: 046 2041 241 / 06 10 279 384 
 
valerie.graef@gmail.com 
 
 



       
 
 
  
 
 
 
 

 
Bijlage 1 
 

                                               

Verslag Algemene Ledenvergadering OV KC de Eik 
25 november 2020 – 19.30 uur 

Locatie: online 
Voorzitter : Tom Quaedvlieg                    

Notulist : Valerie Graef 
 
Aanwezig:  OV: Tom, Maurice, Monique, Patricia, David, Kim, Fanny, Maggy, Valerie 
 Team: Jessie 

Ouders: 1 
 
 Onderwerpen:       

1. Opening om 19.30 uur en vaststellen agenda.  
 Tom Quaedvlieg opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Afgetreden en toegetreden leden 

Afgetreden: Britt Brouwers 
 

3. Bespreken en vaststellen notulen ledenvergadering november 2019 
Goedgekeurd.  

 
4. Bespreken en vaststellen secretarieel jaarverslag 2019-2020 

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld. Verslag in bijlage.  
 

5. Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2019-2020 en de nieuwe begroting 
schooljaar 2020-2021 
Kascontrole: decharge verleent aan penningmeester 
Maurice werft twee nieuwe kascontroleurs voor volgend jaar. 

 
6. Rondvraag 

Er wordt een vraag gesteld over de vrijwillige bijdrage, nl of deze dit jaar verhoogd 
wordt. Dat zal niet het geval zijn. 

 
7. Afsluiting 

Tom bedankt iedereen en sluit de vergadering om 19.50 uur 



       
 
 
  
 
 
 
 

 
Bijlage 2 
 

 
 

 

24 november 2021

schooljaar 2020-2021:
} financieel overzicht

schooljaar 2021-2022:
} begroting



       
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

onderdelen
financieel

jaarverslag

schooljaar 
2020-2021
Ø financieel 

overzicht
Ø liquide 

middelen 
overzicht

schooljaar
2021-2022
Ø begroting

Financieel Overzicht 2020-2021

Inkomsten: Uitgaven:
Nr Omschrijving B(20/21) R(20/21) Delta NrOmschrijving B(20/21) R(20/21) Delta

1 Ouderbijdrage € 2.700 €2390 - € 310 1 Kosten betalingsverkeer € 200 € 234 - € 34

2 Kerstcafe € 0 € 0 € 0 2 Aanschaf activa (o.a buttons) € 200 € 0 € 200

3 Subsidie € 200 €250 € 50 3 Carnaval € 250 €151 € 99

4 Diversen (gegemmobiel) €150 € 0 - € 150 4 Kerst € 150 € 59 € 91

5 Paaseitjesactie/bloemen € 0 €515 € 515 5 Musical € 350 € 250 € 100

6 Bijdrage Schoolkamp € 1.900 €1140 - € 760 6 Schoolkamp vertier € 1.600 € 2.322 - € 722

7 St. Nikolaas € 300 € 300 € 0

8 Laatste schooldag € 100 € 0 € 100

9 Representatiekosten € 50 € 0 € 50

10 Accommodatie Schoolkamp € 1.550 € 0 € 1.550

11 Sportdag € 75 € 91 - € 16 

12 Bijdrage Schoolreis € 0 €180 - € 180

Totale inkomsten: € 4.950, € 4.295 - € 655 Totale uitgaven: € 4.825 € 3.587 € 1.238

Verlies-/winstrekening: B(20/21) R(20/21) Delta
Inkomsten (excl. Reserves): € 4.950 € 4.295 - € 655

Uitgaven: € 4.825 € 3.587 € 1.238

Delta: € 125 € 708 € 583

onderdelen 
financieel 

jaarverslag

schooljaar 
2019-2020
Ø financieel 

overzicht
Ø liquide 

middelen 
overzicht

schooljaar
2020-2021
Ø begroting

Begroting oudervereniging 2021-2022

Update per: 01-09-20201

Inkomsten: Uitgaven:
Nr Omschrijving NrOmschrijving

Ouderbijdrage € 2.400 Kosten betalingsverkeer € 200
Kerstcafe € 0 Aanschaf activa (buttons) € 200
Subsidie € 200 Carnaval € 250
Diversen (gegemmobiel) € 150 Kerst € 150
Paaseitjesactie € 0 Musical € 350
Bijdrage Schoolkamp € 1.080 Schoolkamp vertier € 2025

Accomodatie Schoolkamp € 0
St. Nikolaas €300
Laatste schooldag € 100
Representatiekosten € 50
Sportdag €75

Totale inkomsten: € 3.830 Totale uitgaven: €3.700

Verlies-/winstrekening:
Inkomsten (excl. Reserves):
Uitgaven:
Delta:



       
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

onderdelen 
financieel 

jaarverslag

schooljaar 
2020-2021
Ø financieel 

overzicht
Ø liquide 

middelen 
overzicht

schooljaar
2021-2022
Ø begroting

financieel overzicht oudervereniging 2020-2021 à toelichting

Meevallers:
• meer subsidie
• minder uitgaven musical

onderdelen 
financieel 
jaarverslag

schooljaar 
2020-2021
Ø financieel 

overzicht
Ø liquide 

middelen 
overzicht

schooljaar
2021-2022
Ø begroting

financieel overzicht oudervereniging 2020-2021 à toelichting

Tegenvallers:
Lage inkomsten OV bijdrage



       
 
 
  
 
 
 
 

 

 
  

onderdelen
financieel

jaarverslag

schooljaar 
2020-2021
Ø financieel 

overzicht
Ø liquide 

middelen 
overzicht

schooljaar
2021-2022
Ø begroting

begroting oudervereniging 2021-2022à toelichting

Inkomsten

• Paaseitjes/bloe
men actie €515

• Kerstcafe €0

Uitgaven

-Accommodatie naar  €0



       
 
 
  
 
 
 
 

 
Bijlage 3 
 
Secretarieel jaarverslag schooljaar 2020-2021 
 
Vergaderingen 
 
Bestuur: 6 vergaderingen 
Algemene jaarvergadering: 1 bijeenkomst (25 november 2020) 
 
 
Samenstelling OV 
 
Het bestuur van de oudervereniging bestond in het schooljaar 2020-2021 uit 14 leden: 
 
Tom Quadvlieg (voorzitter) 
Maurice Muyres (penningmeester) * 
David Salemans (penningmeester) * 
Valerie Graef (secretaris) 
Wendy Frie 
Caitlin Goulding 
Ellis Janssen 
Fanny Jetten 
Patricia Leurs 
Minke Maassen 
Monique Maassen 
Kim Puts 
Maggy de Vaan 
 
Het penningmeesterschap binnen de OV wordt door twee leden ingevuld: Maurice verzorgt de 
lopende zaken en David de ouderbijdrage. 
 
 
Activiteiten 
 
Zoals in voorgaande schooljaren heeft de OV – in nauwe samenwerking met het team – een aantal 
activiteiten uitgewerkt en georganiseerd. In de meeste gevallen worden er binnen de OV commissies 
samengesteld om dit vorm te geven; de commissies beleggen hiervoor afzonderlijke vergaderingen. 
 
Onderstaand een korte weergave van elke activiteit: 
 
 

Sportdag 
  
Op 30 september 2020 vond de sportdag plaats. Het team heeft deze zelf georganiseerd i.v.m. de 
geldende coronomaatregelen. De OV heeft wel een traktatie voor alle kinderen betaald en achter de 
schermen meegedacht over activiteiten, spellen, etc. 

 
 
Kerstviering 
 
De kerstviering zou plaatsvinden op 17 december 2020 en de OV had dit jaar, wederom door 
coronamaatregelen, een ondersteunende rol, financieel en organisatorisch op afstand. Uiteindelijk 
is de kerstviering afgelast omdat op 16 december een volledige lockdown werd afgekondigd. 

 
 
 



       
 
 
  
 
 
 
 

 
Carnaval 
 
Er heeft geen carnavalsactiviteit plaatsgevonden door de coronamaatregelen. 
 
 
Actie Kaarten met Bloemenzaadjes 
 
Vanwege corona was de gebruikelijke paaseitjesactie moeilijk (lees: niet) te realiseren. De OV 
heeft nagedacht over alternatieven en uiteindelijk is ervoor gekozen om kaarten met 
bloemenzaadjes te verkopen. De actie was een groot succes. 
 
 
Schoolfotograaf 
 
De schoolfotograaf heeft individuele – en groepsfoto’s van onze kinderen gemaakt op 22 juni 2021. 
In verband met de geldende corona maatregelen was het niet toegestaan voor OV -ouders om op 
die dag aanwezig te zijn en heeft de OV alleen de administratieve afspraken met de 
schoolfotograaf gemaakt. Het team heeft de dag verder zelf alles geregeld.  
 
 
Schoolreis 
 
De schoolreis die normaliter in de laatste weken van het schooljaar wordt georganiseerd, is 
doorgeschoven naar het begin van het nieuwe schooljaar. 

 
 
Schoolkamp 
 
Normaliter doet de OV boodschappen voor het kamp; deze worden betaald uit de ouderbijdrage. 
Dit jaar is ook het kamp niet doorgegaan. School heeft alternatieve kampactiviteiten georganiseerd 
op het school- en sportterrein en de OV heeft de boodschappen gedaan voor deze twee dagen. 
Ook heeft de OV wederom de T-shirts gekocht die alle leerlingen krijgen als souvenir van groep 8. 
 
 
Laatste Schooldag 
 
De OV is dit jaar niet betrokken geweest bij de organisatie en invulling van deze dag, wederom in 
verband met corona.  

  
 


