Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs
in Oosterbeek (VOBO), gehouden op 3 oktober 2017.
Lisette Koppelman, Henk Buist, Jacqueline Spaargaren, Carlijn Holtrop, Siebren de Jong
Agenda
19.00 – 19.15 Inloop met koffie en thee
19.15 – 19.45 Algemene Ledenvergadering:
▪

Opening

▪

Verslag ALV 16 november 2016

▪

Jaarrapportage Schooljaar 2016-2017

▪

Vaststelling:
o

Financieel jaarverslag schooljaar 2016-2017

o

Begroting schooljaar 2017 - 2018

o

Kascommissie

o
▪

Wijziging van Bestuur

▪

Afronding

Verslag 3 oktober
1. Opening
Lisette heet iedereen welkom, stelt de leden voor en neemt de agenda met de aanwezigen door.
2. Verslag ALV 16 november 2016
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ALV 2016.
3. Jaarrapportage van het schooljaar 2015/2016
Gezien de korte tijd wordt de jaarrapportage niet doorgenomen. Wel wordt er gevraagd of er nog vragen
zijn. In het jaarverslag staat de activiteiten van de activiteiten commissie en wat de VOBO het
afgelopen schooljaar heeft gedaan. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
4. Mededelingen
Penningmeester, Henk Buist heeft aangegeven er na dit schooljaar te stoppen met het
penningmeesterschap. De VOBO is derhalve dringend op zoek naar een nieuwe
penningmeester.
Kascommissie De VOBO is elk jaar opzoek naar een nieuw kascommissie-lid, voor de
komende twee jaar. De commissie moet jaarlijks uit twee leden bestaan. Een kascommissie lid
gaat aan het begin van het nieuwe schooljaar samen met een zittend lid, de boekhouding van
het voorgaande schooljaar controleren. Dus heeft u enige financiële kennis en wilt u de
komende twee jaar dit op u nemen, laat het de VOBO weten. Dit jaar was dat Mathijs Blokhuis
en John de Kinderen. Volgend jaar is dit John de Kinderen en …
5. Vaststelling financieel jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 en begroting 2017-2018
Winst en verliesrekening
Henk Buist licht de in- en uitgaven toe.

Balans
Ook dit jaar heeft de VOBO een vermogen. Er zal gewaakt worden dat dit niet verder oploopt. Geen
vragen uit zaal.
Begroting
Henk licht de begroting toe, er zijn geen vragen.
Kascommissie
John de Kinderen heeft samen met Mathijs Blokhuis de financiën gecontroleerd. Hiermee is de
begroting en de winst -en verliesrekening vastgesteld.
6.
7.

Verlenen van decharge door de kascommissie aan bestuur
Financiële decharge wordt verleend aan het bestuur. Iedereen is akkoord.
Bestuurswijziging
De taak van het Ouderplatform was altijd tweeledig. Enerzijds vormde zij het bestuur van de Vereniging
voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek. Waarbij haar belangrijkste taak het beheren van het
schoolgeld is. Want de vereniging faciliteert financieel een groot aantal activiteiten op school, welke
bekostigd worden door het schoolgeld.
Anderzijds was het een klankbordgroep voor de Marienborn, om over allerlei operationele zaken en
ideeën te klankborden, ter profilering van de school. Met daarnaast de Activiteitencommissie, wie de
activiteiten voor school organiseren.
Door veranderende inzichten aangaande het klankborden, heeft het Ouderplatform aan het eind van
schooljaar 2015-2016, besloten haar taak als klankbordgroep neer te leggen en thans alleen haar taak als
Bestuurder van de VOBO uit te voeren.
Met het opheffen van het Ouderplatform, bleef alleen nog het Bestuur van de Vereniging voor Oecumenisch
Basisonderwijs Oosterbeek overeind met daaronder de Activiteiten Commissie.
Het Bestuur heeft derhalve het afgelopen jaar naar haar taak gekeken, haar zittende leden en de verbinding
met de Activiteiten Commissie.
Hieruit is het volgende gekomen:
Het bestuur heeft als taak het innen van schoolgeld en het beheren daarvan; de begroting die wordt
opgesteld door de VOBO is geënt op alle activiteiten die jaarlijks op school plaatsvinden.
Daarmee doet de Activiteiten Commissie de belangrijkste uitputting van de begroting van het schoolgeld.
De penningmeester van de Vereniging is tevens als financiële toezichthouder/penningmeester bij alle
vergaderingen van de Activiteiten Commissie aanwezig.
Zoals het Ouderplatform voorheen het bestuur vormde van de VOBO, stelt de VOBO voor: dat de Activiteiten
Commissie het bestuur gaat vormen van de Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek. Op
deze wijze heeft de AC de begroting in eigen hand en hoeft zij daarmee geen verantwoording af te leggen
aan de VOBO, maar rechtstreeks aan de leden.
Hierdoor blijft zowel het innen als het beheren en uitgeven van het schoolgeld in 1 gremia.
Bij deze willen wij u dan ook vragen of u akkoord gaat met de nieuwe bestuursleden: Liselotte de Kinderen,
Geertruida Zwanenburg, Kristel van Mourik, Nicolette Post en Kristel van Mourik.
De leden zijn akkoord.
En de leden Siebren de Jong, Carlijn Holtrop, Jacqueline Spaargaren en Lisette Koppelman worden ontslagen
als bestuursleden.

8. Afsluiting
De ALV van 2017 wordt afgesloten.
Wij zien u graag terug op de Algemene Ledenvergadering van 2018.

