
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Oudervereniging CBS De Wendakker  
Datum: 30 november 2020  
Locatie: Teams  
Aanwezig: 19 ouders (vertegenwoordigd 26 leerlingen), 1 leerkracht en 2 directieleden.   
Presentatie door Jessica de Jonge, respectievelijk voorzitter   
 

1. Opening, welkom en uitleg verloop van de vergadering   
De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat er bij een zestal agendapunten middels 
stemformulieren door 26 leden een stem wordt uitgebracht. Met dit aantal stemmen kunnen 
tijdens deze vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen.  
 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er is een brief ontvangen van de kascommissie, 
deze zal bij agendapunt 'decharge bestuur' worden besproken.   

 
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 30-09-2019  

Er zijn vanuit de vergadering geen op- en/of aanmerkingen op de notulen, waarna deze 
unaniem worden goedgekeurd en vastgesteld.   

 
4. Overzicht activiteiten 2019/2020 en vooruitblik 2020/2021  

Door de Covid-19 pandemie in Nederland konden veel activiteiten niet doorgaan Dit gold 
bijvoorbeeld voor een aantal sporttoernooien, avondvierdaagse, Pasen, koningsspelen, 
schoolkamp, zomerfeest en het versieren van school vanuit crea.   
De activiteiten die wel door konden gaan waren het schoolreisje, de schoolfoto, 
sinterklaasfeest en de kerstviering in de vorm van een lichtjestocht. Qua sporttoernooien 
vonden alleen het tafeltennis-, handbal en zwemtoernooi plaats. Binnen de leerlijn techniek 
is nieuw materiaal aangeschaft en zijn kapotte materialen vervangen, voor de 
doorontwikkeling van de leerlijn.   
Er is in het bijzonder geïnvesteerd in:   

o PR-commissie heeft in overleg met school zorggedragen voor de Rakkerpraat in een 
nieuw jasje.  

o Schoolkassa is ingevoerd voor het betalingsverkeer van de Oudervereniging. Dit 
programma wordt gebruikt voor de inning van de vrijwillige ouderbijdrage, 
schoolreisje en school wordt hiermee ondersteund bij de betaling van schoolkamp.  

o Het bestuur van de oudervereniging heeft in samenwerking met Pietronella van Dijk 
en Marjoleine Voerman zowel de statuten als het huishoudelijk 
reglement geüpdatet.  De update van de Statuten is zorgvuldig afgestemd 
met notaris De Kroon.  

Vaststaande aandachtspunten voor het schooljaar 2020/2021 zijn:   
o Werving nieuwe commissieleden; binnen diverse commissies zijn vacatures ontstaan, 

waarbij Kerst en Pasen de grootste prioriteit hebben voor versterking.  
o Er zal ondersteuning worden geboden op het initiatief om de schoolpleinen groener 

te maken.  
o Samen met school nadenken aan het vormgeven van de geplande activiteiten met in 

achtnemen van de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.  
o In samenwerking met school continu blijven nadenken over de verbinding ouders en 

school, vooral nu de fysieke afstand groter is geworden.   
 

5. Samenstelling commissies  
Aftredende leden: Margreet van Emden (sport, 2013), Patricia Naber (Pasen en Sint, 2013), 
Esther Wissink (zomerfeest, 2017), Eva Fledderus (techniek, 2017), Sabine Versteeg (Pasen, 
2018), Maria Herrewijnen (crea Kopakker, 2018) en Pietronella van Dijk (schoolreis, 2019) 
worden bedankt voor hun inspanningen bij de oudervereniging.   



Nieuwe commissieleden: Marijke van Dijk (Sint), Femke Prins (zomerfeest) en 
Linda Spruyt (schoolreisje) komen de oudervereniging versterken met het organiseren van 
activiteiten voor de kinderen. Naar aanleiding van een vraag geeft de voorzitter aan dat de 
oudervereniging bestaat uit negen commissies, van waaruit ouders in samenwerking met 
leerkrachten activiteiten organiseren. Bij iedere commissie is er bezetting vanuit ouders, 
maar ook vanuit het team van school. De verdeling is ongeveer 50-50.  

 

6. Wijziging statuten  
Het bestuur heeft een voorstel tot wijzigen statuten gedaan, omdat de huidige 
statuten verouderd waren. Ze voldeden niet aan de huidige regelgeving, zoals de 
mogelijkheid hebben om een algemene ledenvergadering digitaal te doen. Tevens had de 
oudervereniging hiermee als doel om de aan- en afmeldprocedure te wijzigen. Een 
belangrijke wijziging in de statuten is tevens dat de oudervereniging het digitale 
communicatiekanaal mag benutten. Ook wordt er in de voorgestelde statuten ruimte 
geboden voor donateurs. Tot slot stonden er in de huidige statuten onjuiste 
verwijzingen. Voor het volledige voorstel van gewijzigde statuten zie bijlage 1.  
Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'wijziging 
statuten' unaniem in met het wijzigen van de statuten. De wijziging van de statuten wordt 
daarmee vastgesteld en de vergadering machtigt het bestuur voor het tekenen bij de notaris. 
Wat inhoudt dat elk lid van het bestuur deze taak op zich mag nemen en zich tot de notaris 
mag wenden. Hierna worden de nieuwe statuten gepubliceerd op de website van de 
oudervereniging.   
  

7. Wijziging huishoudelijk reglement  
In navolging op de statuten doet het bestuur ook een wijzigingsverzoek voor het 
huishoudelijk reglement. Het reglement is ook verouderd. Er heeft een herindeling 
plaatsgevonden op de artikelen en tevens is de leesbaarheid van het reglement verbeterd. In 
het huidige reglement staan een aantal onjuiste verwijzingen en ook staan er artikelen in die 
al in statuten geregeld zijn. Het bestuur heeft het moment van wijzigen ook benut om haar 
taakomschrijving te updaten en werkwijzen aan te vullen met hoe dit praktisch plaatsvindt. 
Het volledige voorstel van gewijzigd huishoudelijk reglement is bijgevoegd in bijlage 2.   
Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'wijziging huishoudelijk 
reglement' unaniem in met het wijzigen van het huishoudelijk reglement. De wijziging van 
het huishoudelijk reglement is daarmee vastgesteld en zal worden gepubliceerd op de 
website van de Oudervereniging.   
  

8. Financiële verantwoording  
De financiële stukken en het rapport van de kascommissie zijn op te vragen via 
de oudervereniging. De resultatenrekening wordt toegelicht. Er is een positief resultaat 
van              € 3.040. De penningmeester heeft de balans op 31 juli 2020 opgemaakt. Deze 
wordt verder toegelicht. Bij het agendapunt begroting zal worden toegelicht hoe het 
positieve resultaat in het schooljaar 2020-2021 wordt benut.   
  

9. Decharge bestuur  
De boeken en bescheiden zijn door de kascommissie in orde bevonden en de controle gaf 
geen aanleiding tot het maken van belangrijke aan- en/of opmerkingen. Er is een positief 
beeld over de financiële situatie van de Oudervereniging en complimenten aan de 
penningmeester voor de boekhouding. Facturen zijn hierin zorgvuldige geadministreerd. De 
penningmeester heeft gewerkt met een nieuw boekhoudprogramma, waardoor de 
eindafrekening makkelijker kan worden opgesteld. De kascommissie adviseert de Algemene 
Ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen.   



Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'decharge bestuur' unaniem 
in met het dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 
2019/2020.   
  

10. Kascommissieleden  
Stein Jansen wordt bedankt voor zijn fantastische rol in de kascommissie. Eelke de Jong stelt 
zich beschikbaar voor de kascommissie voor de termijn van twee jaar.   
Besluitvorming: het verkiesbare lid geeft aan zich te onthouden van stemmen. De 
vergadering stemt middels het stemformulier 'benoeming lid kascommissie' unaniem, in en 
Eelke de jong wordt als nieuw lid van de kascommissie benoemd.   
  

11. Begroting 2020/2021  
De begroting wordt kort toegelicht. Deze is op te vragen bij de penningmeester van de 
oudervereniging. Door de Covid-19 pandemie en de hieruit voortvloeiende maatregelen is 
het lastiger in te schatten wat het effect hiervan is op de kosten van de te organiseren 
activiteiten. Naar aanleiding van een vraag geeft de voorzitter aan dat de oudervereniging 
beschikt echter over voldoende reserves mochten extra financiële middelen nodig zijn voor 
het Covid-proof maken van activiteiten. De begroting komt uit op een negatief resultaat van 
€ 3.289. Dit negatieve resultaat houdt verband met de eenmalige korting van €5,- op de 
contributie.   
Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'begroting' unaniem in met 
de begroting 2020/2021 en deze is hiermee vastgesteld.   
  

12. Vaststelling contributie  
Het bestuur stel geen contributiewijzigingen voor, voor het schooljaar 2020/2021. Wel stelt 
zij een eenmalige korting van € 5,- per kind op de contributie voor in verband met het aantal 
activiteiten dat geen doorgang kon vinden in het schooljaar 2019/2020.   
Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'vaststelling contributie 
(ouderbijdrage)' unaniem in met de huidige contributie (ook wel ouderbijdrage genoemd) en 
een eenmalige korting van € 5,- hierop:  

o Groep 1 t/m 4 (incl. Combigroep 4/5): € 20,- per kind, inning € 15,- per kind  
o Groep 5 t/m 8: € 15,- per kind, inning € 10,- per kind  

  
13. Bestuursverkiezing  

Bij de bestuursverkiezing hebben de verkiesbare leden zich onthouden van stemmen.   
o Geeske van der Knaap wordt bedankt voor de invulling van de taak van secretaris. Zij 

heeft deze functie vervuld voor een volledige termijn van drie jaar en heeft dit met 
een jaar verlengd. Marjoleine Voerman stelt zich beschikbaar als secretaris om de 
resterende termijn voor de duur van twee jaar deze functie te vervullen.   
Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'benoeming 
bestuurslid - secretaris' met een meerderheid in en Marjoleine Voerman wordt als 
secretaris van de oudervereniging benoemd.   

o Miranda Knikker is door omstandigheden genoodzaakt om voortijdig te stoppen met 
de werkzaamheden van penningmeester. Zij heeft deze functie voor de duur van 2 
jaar vervuld en wordt bedankt voor haar inzet. Maaike Vos stelt zich beschikbaar als 
penningmeester om de resterende termijn voor de duur van één jaar deze functie te 
vervullen.  
Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'benoeming 
bestuurslid - penningmeester' met een meerderheid in en Maaike Vos wordt als 
penningmeester van de oudervereniging benoemd.   

o Jessica de Jonge heeft de functie van voorzitter van de oudervereniging voor twee 
volledige termijnen, 6 jaar, vervuld. Statutair gezien kan zij deze functie niet langer 
vervullen. Zij wordt ontzettend bedankt voor de tijd en energie die zij hierin heeft 



gestoken. Pietronella van Dijk stelt zich beschikbaar als voorzitter voor de volledige 
termijn van 3 jaar.   
Besluitvorming: de vergadering stemt middels het stemformulier 'benoeming 
bestuurslid - voorzitter' met een meerderheid in en Pietronella van Dijk wordt als 
voorzitter van de oudervereniging benoemd.   
  

14. Rondvraag  
Er zijn geen vragen. Het bestuur wordt bedankt voor de constructieve en vlotte digitale 
ledenvergadering. De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.  
  

 


