
Notulen ALV Oudervereniging OBS De Klim 

Datum: 02-10-2019 
Plaats: Lerarenkamer De Klim 
Aanwezige bestuursleden: Bastiaan, Maaike, Rachida, Remko, Sandy, Winnifred, Cathelijne 
Aanwezige ouders: Iris (Florian 1c), Stefan (Jurre gr4, Lianne gr2a), Hans (Yfke 1c) 
Aanwezigen overig: Marc (kascommissie), Charlotte (leerkracht De Klim) 
 
 

1. Welkom, kennismaking en vaststellen agenda  
Bij missen van een Voorzitter neemt Remko waar namens het bestuur 
 

2. Bespreken Jaarrekening 2018-2019  
• 70% van de ouderbijdrage is afgelopen jaar betaald 
• Begroot bedrag voor Klimkoor is afgelopen jaar gewijzigd naar Mad Science  
• Themaonderwijs bijdrage is afgelopen jaar door de school besteed aan bezoekje NEMO 
• Bastiaan gaat onderzoeken of op de bankosten kan worden bespaard 
De kascommissie heeft de kas gecontroleerd: Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. Begroting is 
herleidbaar en op orde. 
Goedgekeurd 
• Er komt een plek vrij in de kascommissie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mark 

(ouderverenigingdeklim@gmail.com). 
 

3. Begroting 
• Droompot: Muziekonderwijs. Proefperiode voor Muziek in de klas wordt gestart; Inventarisatie 

Klimkoor wordt verder uitgevoerd. 
Einde kalenderjaar afstemming met het team over wens voor continuering van Muziek in de klas. 
• Schaken wordt gecontinueerd 
• Investering nieuwe microfoons 
Unaniem vastgesteld 
 

4. Installeren nieuwe leden en decharge oude leden 
• Aftredende leden: Sandy, Bianca, Rachida 
Het bestuur wordt decharge verleend. 
• Continuerende leden: Remko, Bastiaan als penningmeester, Maaike en Winnifred 
• Nieuwe secretaris: Winnifred 
• Voorzitter: Vacature 
• Nieuw lid: Cathelijne 
Unaniem akkoord 
• Bastiaan zal per schooljaar 20-21 stoppen als penningmeester. Geïnteresseerden om hem op te 

volgen kunnen zich melden bij Bastiaan (ouderverenigingdeklim@gmail.com). 
• Maaike neemt taak op zich om nieuwe ouders te informeren over de oudervereniging 

 
5. Organisatie en feedback op feesten 

a. Sinterklaas 
• Stemming schoenkado (er zijn twee volmachten uitgegeven, waarvan 1 van Iris die niet meer 

aanwezig kon zijn bij de stemming):  
Mandarijn: 1 stem 
Snoep: 4 stemmen 
Educatief kado: 6 stemmen 
1x onthouding van stemming. 

• Stemming richtbedrag schoenkado: E2,50 
Aangenomen 
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• Cathelijne wordt Sinterklaas-aanspreekpunt vanuit het bestuur  
• Sintcommissie bestaat verder uit: Hans, Sandy, Rachida, Koen (Tessa en Sander worden 

betrokken). Vanuit school zijn dat Nadine, Ly en Charlotte. 
• Verhaallijn wordt beperkt tot de dag zelf 
• Extra eten is geschrapt 
• Muziekstagiaires worden gevraagd als Pieten (Charlotte vraagt) 
• Sintkado inpakken kan uitbesteed worden aan school van Cathelijne 
• Aanwezigen Sintversieravond op 15 november: Rachida, Sandy, Maaike, Remko, Hans, Mark, 

Cathelijne. Inschrijflijsten worden t.z.t. opgehangen, wie wil kan zich ook melden bij 
Cathelijne (ouderverenigingdeklim@gmail.com). 

 
b. Kerst 

• Op 6 december wordt de school versierd voor het kerstfeest, wie wil komen helpen is van 
harte welkom en mag zich melden bij Remko (ouderverenigingdeklim@gmail.com). Aanwezig 
zijn in elk geval: Remko, Mark, Winnifred. 

 
c. Grote verjaardag 

• Gebruikelijke ouders zullen weer gevraagd worden om een taart te bakken. 
 

d. Zomerfeest 
• In januari gaat de Zomerfeestcommissie weer van start. Het thema is Sporten. Wie wil 

aansluiten is van harte welkom en mag zich melden bij Winnifred 
(ouderverenigingdeklim@gmail.com). 

 
e. Mochten er ouders zijn die iets met het Suikerfeest willen organiseren: meld je heel graag! 

(ouderverenigingdeklim@gmail.com) 
 

6. Rondvraag en afsluiting 
Geen aanvullingen 


