
Notulen ALV Oudervereniging OBS De Klim 
 

Datum: 07-10-2020 
Plaats: Online op Zoom 
Aanwezige bestuursleden: Bastiaan, Maaike, Remko, Winnifred, Cathelijne 
Aanwezige ouders: veertien ouders 
Aanwezigen overig: Arthur (leerkracht De Klim), Hans (aspirant bestuurslid), Yvonne (aspirant 
bestuurslid), Dirk (aspirant penningmeester) 

 
1. Welkom, kennismaking en vaststellen agenda 

Bij ontbreken van een Voorzitter neemt Remko waar namens het bestuur 
 

2. Bespreken jaarrekening 2019-2020 

Voorstelronde met 14 deelnemende ouders, het bestuur en Arthur namens het Team. 

 

3. Begroting 2020-2021 

• 1000 euro minder binnengekomen dan begroot. U-pas inkomsten zijn naar beneden 

gegaan. We gaan meer werven komend jaar zodat iedereen bijdraagt. 

• Bastiaan licht alle balansen toe. 

• Er is €300,- van de spaarrekening gebruikt. 

• Kascommissie is niet aanwezig bij de vergadering, Bastiaan leest hun geschreven 

verslag voor. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.  

• Het bestuur wordt decharge verleend. 

• Begroting is gepresenteerd en akkoord bevonden. 

• Colin Maring en Sanne willen een plan uitdenken om de betaling van de 

ouderbijdrage te stimuleren. Arjan Haring en Sandy Rademaker sluiten zich aan. 

 

4. Installeren nieuwe leden en decharge oude leden 

• Remko en Bastiaan vertrekken als bestuurslid n penningmeester. (Winnifred vertrekt 

in januari). 

• Dirk, Yvonne en Hans worden gekozen tot nieuwe leden. 

• Uitnodiging voor toetreden van nieuwe bestuursleden. 

 

5. Presentatie voorstellen droompot 

Er staat €600,- voor dit jaar. Evt. aanvullen uit spaarrekening tot €1000,-. 

• Kunsteducatie – Marlous van Gastel 

Aanvullen met professionele kunst te laten ervaren. Culturele instelling in Utrecht 

(Tweetackt?) Iets op school, of in de stad naar theater. Oppakken met interne cultuur 

coördinator van De Klim (juf Judith) om goed aan te sluiten op onderwijsprogramma. 

Geld wordt dan besteed aan de culturele instelling (workshop begeleiders, rondleider, 

toegangsbewijs). Er is aanbod voor alle kinderen (kleuters – groep 8). Evt. in 

cofinanciering met kunst-educatiebudget van de school. Subsidieaanvragen vanuit de 

school zijn mogelijk ook een goede aanvulling. Cathelijne en Toine Minnaert zouden 

kunnen helpen, zij hebben ook contacten in de cultuursector. Kinderambassadeurs 

betrekken! 
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• Groen schoolplein – Maaike de Vos  

Oranje fonds levert jaarlijks financiële bijdrage. Doel is om het plein avontuurlijk, 

aantrekkelijk en groen maken voor alle kinderen. Onder andere de pergola, buis en 

wilgentunnel zijn zo gerealiseerd. Kijk naar wat er bij Op avontuur is gebeurd, er gaat 

bij de Spits veel gebeuren. Wij kunnen ook nog mooie dingen toevoegen, zoals 

vernatuurlijken van de zandbak ipv betonnen zandbakrand, een kruidenspiraal waar 

ook eetbaarheid als educatief element kan dienen, waterdoorlaatbare betegeling, 

wormenhotel (bemesting). Er zijn mogelijk subsidies van waterschap aan te vragen en 

verdere verkenning. Sara Rademaker en Sofie van de Calseijde wil graag meedenken 

en sluiten zich aan bij de groencommissie. Mogelijk kunnen de kinderambassadeurs 

ook worden betrokken. 

• Voor volgend jaar kinderambassadeurs uitnodigen om een voorstel te doen voor de 

Droompot. 

 
6. Stemming over toewijzing droompot 

Er is met meerderheid van stemmen gekozen voor Kunsteducatie. Aangezien er twee 

teams zich inmiddels hebben gevormd kunnen beide projecten wel een verkenning 

krijgen met mogelijk alternatieve financiële bronnen. 

 

7. Feedback afgelopen jaar en corona-proof organiseren van feesten:  

• Sinterklaas  

Beslissing voor wel of geen ouders erbij op het schoolplein is aan de school. De 

oudervereniging regelt des gewenst Sint en pieten, versiering van de school, 

cadeautjes en strooigoed. Lobbes kan mogelijk ook inpakken. 

• Kerst versieren & -borrel 

Monique Melis en Rianka Rijnhout willen helpen versieren. In de poll geven de 

meesten aan dat men wel wil versieren binnen (met mondkapjes). Over de viering op 

het plein zijn de meningen verdeeld. Mogelijk kunnen kleuterouders wel op het plein 

blijven om oververmoeide kleuters voortijdig af te voeren. Het koor stemt af met 

Marco wat het koor kan doen. 

• Grote verjaardag 

Dit jaar worden er weer taarten gebakken door ouders voor het team, op Koningsdag. 

• Zomerfeest 

Hopelijk dit jaar wel een feest, iig voor de kinderen. 

 

8. Rondvraag en afsluiting 

Zoom heeft meer deelnemers opgeleverd, dus wellicht goed als hybride vorm als 

bijeenkomen weer mag. 

 

 


