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Agenda Algemene ledenvergadering  

Dinsdag 11 oktober 2016 
20.00 uur  

 

 

1.  Opening  

2.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 oktober 2015      

3.  Samenstelling bestuur voor het nieuwe schooljaar       
 
4.  Activiteiten 2015 - 2016           
 
5.  Financieel jaaroverzicht 2015 – 2016        
 
6.  Toelichting financieel jaaroverzicht 2015 - 2016        

7.  Begroting schooljaar 2016 - 2017         
 
8.  Vooruitblik op het nieuwe schooljaar         
 a. Activiteiten  

b. Contributie 
 
9.  Rondvraag  

10. Sluiting 
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2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 
20 oktober 2015 

 
Aanwezig team: Mariska Snijder (directielid)  
Aanwezig OV: Lindy Hulters, Diana Vermeulen, Mariska Bul, Margot Taks en Christel Smeets sluit 

aan het einde van de vergadering aan, door het uitlopen van de 10 minuten gesprekken 
Aanwezig ouders: Annabel Oudenaerd, Chantal Groot en Iris Sitaram 
Afwezig m.k.g.: Christel Paulissen 

 
1. Opening  

Lindy opent de vergadering en heet iedereen welkom, helaas is er een kleine opkomst. Lindy stelt 
de oudervereniging aan de aanwezigen voor. 
  
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 7 oktober 2014 

De notulen van de ALV van 7 oktober 2014 worden doorgenomen. Lindy geeft aan dat we als 
oudervereniging samen met de docenten wederom willen proberen om de hulpvraag naar ouders 
tijdig te stellen. Mariska Snijder geeft op dit punt aan dat wij als oudervereniging daarin ook 
initiatief mogen tonen naar de docenten, als er onduidelijkheden zijn over de hulpvraag. 
 
3. Samenstelling bestuur voor het schooljaar 2014-2015 

De samenstelling van het bestuur wordt doorgenomen.  
Lindy Hulters: Voorzitter 
Margot Taks en Christel Paulissen: Penningmeester 
Mariska Bul: Secretaris 
Diana Vermeulen en Christel Smeets zijn de twee overige leden. We hebben als Oudervereniging 
afscheid genomen van Miranda Vergroesen en Marije Muntslag, wij bedanken ze voor hun inzet. 
We geven aan dat we dit jaar weer gebruik zullen maken van flexleden. Margot legt dit begrip uit 
naar een vraag van Annabel. De flexleden zullen de oudervereniging helpen bij de activiteiten 
maar zullen in de voorbereiding en bij de vergaderingen niet betrokken worden. 
 
4. Activiteiten schooljaar 2014-2015 
De georganiseerde activiteiten van vorig schooljaar worden doorgesproken. Hierin wordt verteld 
wat we als oudervereniging hebben gedaan bij de verschillende activiteiten.   
 
5. Financieel jaaroverzicht 2014-2015 

Margot ligt het jaaroverzicht toe. In het overzicht bij de inkomsten staat maar 1 reservering voor de 
schoolreis benoemd, hierdoor ontstaat een tekort op de begroting. Chantal Groot geeft aan om dit 
in de toekomst aan te passen om onduidelijkheden te voorkomen. De schoolreis valt niet meer 
onder de oudervereniging dus dit verschil zal in de toekomst niet meer voorkomen.  
 
6. Toelichting financieel jaaroverzicht 2013-2014  

We zijn bij bijna alle activiteiten onder budget gebleven, alleen bij Pasen is door het ontbijt het 
budget overschreden. We hebben voor de schoolreis goede afspraken kunnen maken voor de 
busreis en daardoor zijn we iets onder budget gebleven. We hebben dit jaar voor de school T-
shirts gekocht waar we onze reserve voor hebben gebruikt. We hebben afgelopen schooljaar een 
fotoboekje uitgedeeld omdat er geen mogelijkheden waren op de site om foto’s te plaatsen. De 
Driezwing zal dit schooljaar met klasbord gaan werken. 
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7. Begroting schooljaar 2014-2015  

De begroting wordt doorgesproken, het totale aantal leerlingen is nog niet bekend omdat er nog 
leerlingen kunnen instromen dit jaar. De schoolreis zal vanaf dit jaar niet meer onder de 
verantwoordelijkheid van de oudervereniging vallen. We hebben dit jaar een grotere uitgave door 
de aanschaf van de USB-sticks, die we gebruiken voor het afscheid van groep 8. Verder hebben 
we ons voorgenomen om sportbroekjes en sokken te kopen die we bij het voetbaltoernooi kunnen 
gaan gebruiken. We zullen daarvoor gebruik maken van onze reserve. 
 
8. Rondvraag  

Chantal Groot vraagt wanneer de brief over de ouderbijdrage wordt verstuurd. Deze zal in de week 
na de ALV worden uitgedeeld. 
Mariska Snijder complimenteert de OV met de wijze waarop het gaat, goede communicatie, goede 
voorbereiding.  
Het voorstel is gedaan om de ALV te koppelen aan een thema om een grotere opkomst te krijgen. 
 
9. Sluiting  

Lindy bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.02 uur.  
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3. Samenstelling van het bestuur van de 
Oudervereniging in 2016–2017 

 
Ook dit schooljaar zijn er geen klassenouders en zal de hulpvraag vanuit de docenten komen via 
mail. Dit geldt ook voor de eventuele hulpouders voor activiteiten georganiseerd door de OV.  
Per activiteit zal er door de docent een mail of brief uitgaan naar alle ouders voor hulp. 
  
Het komende schooljaar zal de samenstelling van de OV er als volgt uitzien: 
 
 
Voorzitter:   Lindy Hulters  

   Moeder van Johan en Megan (8)  
 
Penningmeester:  Margot Taks 

   Moeder van Luna (6) en Fenna (2)  
   samen met 
   Christel Paulissen 
   Moeder van Carmen (5) en Aidan(1) 
 
Secretaris:   Mariska Bul 

   Moeder van Joey (5) 
 
Lid:    Diana Vermeulen  

   Moeder van Kevin en Kelsey (6)  
 
Lid:   Nicole Reijvers 

   Moeder van Zoë (4/5) 
 
Daarnaast werkt de OV samen met zogenaamde ‘flex-leden’. Leden die niet actief deelnemen aan 
het bestuur van de ov, maar vaste hulpouders die inzetbaar zijn bij ov-activiteiten en de 
voorbereidingen. 
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4. Jaarverslag activiteiten 

 
 
Sinterklaas 
Op 14 november was het eindelijk zo ver, de Sint was in het land! Het waren spannende tijden 
voor de kinderen. Eerst kregen alle kinderen een chocoladelolly in hun schoen. De tweede keer 
kregen groepen 1 t/m 4 een magisch badhanddoekje in de schoen, groep 5 en 6 een foam puzzel 
en 7 en 8 een koptelefoon.  
 
Op 3 december hoopten we dat Sinterklaas met zijn pieten een bezoek zou brengen aan de 
Driezwing. We hadden een erehaag gemaakt en zwaaide volop met onze vlaggetjes terwijl we 
hard zongen. De sint en zijn pieten hadden veel aandacht voor ons, we kregen handjes, high five 
en zelfs een boks.  Daarnaast heeft de Sint onze kinderen ook dit jaar weer verwend met mooie 
cadeaus:  
De kleuters kregen een schortje met koksmuts 
De groepen 3 en 4 kregen een diabolo 
Groep 5 t/m 8 hebben allemaal een mooi klassen cadeau gekregen, twv €30,- per klas. 
  
Wij kijken terug op een geslaagd Sinterklaasfeest en hopen de Sint met zijn pieten ook volgend 
jaar weer op onze school te zien!  
 

Kerst  
Op 17 december was het al kerstmis op school. De kindjes kwamen allemaal mooi aangekleed 
naar school en de papa’s en mama’s hadden hun best gedaan voor lekkere hapjes voor het 
kerstdiner. De klassen waren mooi versierd en de sfeer was gezellig en gemoedelijk. Later op de 
avond kwamen de ouders terug naar school, waar ze werden ontvangen met glühwein, warme 
chocomel en lekkere hapjes. Het schoolplein was leuk versierd en de lichtslangen brachten nog 
meer sfeer. Na het kerstdiner kwamen de kinderen naar buiten om gezamenlijk kerstliedjes te 
zingen. Het was een avond vol gezelligheid en gemoedelijkheid. 

 
Carnaval 
Op 5 februari was de Driezwing weer voor even omgetoverd tot het ‘Knollenkot’. 
Alle kinderen kwamen mooi verkleed naar school. Zoals altijd werd de Raad van Elf aan ons 
voorgesteld en werd er gehost en gefeest op het schoolplein. De kleuters bleven eerst op school, 
waar zij konden hossen, knutselen, spelen en een lekkere chips ketting konden maken. De 
groepen 3 t/m 8 hebben gefeest in de Ganzerik. Tussen het hossen door hebben alle klassen voor 
geweldige optredens gezorgd. Van feesten krijg je dorst, dus was er regelmatig wat te drinken en 
ook nog een zakje chips voor de kinderen. Aan het einde van de ochtend zijn de kleuters ook naar 
de Ganzerik gekomen, waar ze nog even hebben kunnen feesten met de “grote kinderen” 
Het was een leutige ochtend! 
 

Pasen 
Op donderdag 24 maart stond er het paasontbijt en de jaarlijkse sponsorloop op het programma. 
We begonnen de dag met een uitgebreid Paas ontbijt. Het ontbijt bestond oa uit, brood, 
rijstenwafel, krentenbollen, smeerkaas, smeerworst, chocoladepasta, vruchtenhagel, melk, 



Ouder Vereniging De Driezwing                                                                        

Jaarverslag 2015-2016                                                                                                             pagina 8 van 14 

yoghurtdrank. 
De kinderen kregen een decoratie ei aangeboden door de Oudervereniging. Die ochtend werd in 
elke klas op een andere manier stil gestaan bij het paasverhaal. Na de middag stond de jaarlijkse 
vastenactie op het programma. Er werd actief gelopen door de kinderen. Na deze inspanningen 
was er ranja voor de kinderen. 

 
Avond 4-daagse 
De avond 4-daagse was dit jaar een uitdaging. We hebben de afgelopen jaren de avond-4-daagse 
met veel plezier met de OSHB georganiseerd, maar dit jaar leek het niet door te gaan. Gelukkig 
door het initiatief van twee wijkbewoners konden de kinderen toch meedoen met de 4-daagse. Er 
is gelopen van 31 mei tot en met 3 juni en we hadden goed weer. Op de route kwamen we 
leerkrachten tegen, die wat te drinken en te snoepen hadden voor ons. Op de laatste avond was er 
een gezellig ontvangst op de Heksenwiel. 
 

Afscheid groep 8 
Op dinsdag 19 juli was het dan zo ver, groep 8 neemt afscheid van de Driezwing met de musical. 
Voor de ouders was er na de musical een gezellig samen zijn met een drankje en diverse hapjes. 
Groep 8 dook zelf de speelzaal in voor een echte disco. Ook zij werden voorzien van drankjes en 
snoep. Het was een gezellig samenzijn!  
De volgende dag moest er pas echt afscheid genomen worden. De kinderen van groep 8 hebben 
van de oudervereniging een usb-stick gekregen, met daarop foto’s ter herinnering aan hun 

schoolperiode op de Driezwing.   
 

De uitzwaaiochtend 
Op woensdag 20 juli was het een tropische dag. Er werden die dag vooral leuke dingen gedaan op 
school. Rond 10.30 ging groep 8 dan echt afscheid nemen, alle kinderen maakten een erehaag en 
daar liep groep 8 meerdere keren doorheen. Mariska vertelde over het initiatief wat er door een 
aantal leerlingen was geweest om het schoolplein op te knappen. Ter afsluiting was er voor alle 
kinderen een raketje. 
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5. Financieel jaarverslag 2015-2016 

 
 
 
Inkomsten Schooljaar 2015-2016 
Aantal leerlingen verwacht: 229 
Aantal leerlingen einde van het schooljaar: 230 
Percentage betaalde vrijwillige bijdrage: 90% 

 
Inkomsten Budget Werkelijk 

Vrijwillige ouderbijdrage à € 21,00 per leerling € 4.809 € 4.372 
Rente  €      46 
Inos potje à € 1,00 per leerling €    229 €    230 
Inkomsten verkochte spullen  €      30 
Totaal inkomsten € 5.038 € 4.678 

 
 
Uitgaven Budget Werkelijk 

Sinterklaas € 1.200 € 1.134 
Kerstmis €    600 €    234 
Carnaval €    500 €    337 
Pasen €    350 €    321 
Avondvierdaagse €    200 €      30 
Schoolreis €        0 €        0 
Pretdag €        0 €        0 
Groep 8 €    650 €    587 
Excursies à € 1,50 per leerling €    345 €        0 
Sport en spel €    200 €      90 
Overige uitgaven (Bestuur en vereniging)¹ €    300 €    279 
Aanschaf ² € 1.250 €    789 
Extra activiteit €        0 €      56 
 
Totaal uitgaven 

 
€ 4.595 

 
€ 3.857 

 
Resultaat 

 
€    443 

 
€    822 

Kerst reserve 2016-2017  €    366 
Eind resultaat 2015-2016  €    456 

 
¹ Overige uitgaven (bestuur en vereniging): Kosten voor girorekening, administratie vereniging,  
                                                                      bestuurskosten etc. 
 
² Aanschaf: Eenmalige aanschaf sportbroeken, sportsokken en schoolshirts  €789 (begroot €1000)                                                                                                                                                             
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6. Toelichting Financieel jaaroverzicht 2015-2016 

 
Sinterklaas: 

 Chocoladelolly voor in de schoen groep 1 t/m 8 

 Schoencadeau groepen 1 t/m 8 

 Sinterklaascadeau tijdens viering groepen 1 t/m 4 

 Klassen cadeaus tijdens viering groepen 5 t/m 8 

 Inpakpapier 

 Snoepgoed voor groepen 1 t/m 8 

 Siroop 

 Kartonnen bekers 

 Inhuren van sinterklaas en 4 zwarte pieten 

 Versiering schoolplein: ballonnen, slingers en vlaggetjes voor de kinderen 

 Alternatief snoepgoed voor de allergie kinderen 

 

Kerst: 
 Siroop  

 Kartonnen bekers voor de kinderen en de ouders 

 Servetten 

 Wegwerp borden 

 Chocolademelk (voor de ouders) 

 Glühwein (voor de ouders) 

 Koekje (voor de ouders) 

 
Carnaval: 

 Huur voor de zaal in de Ganzerik inclusief ranja en zakje chips  

 Siroop voor de kleuters, deze bleven op school 

 Chips en drop- aardbeien veters voor het maken van een chips ketting 

 Alternatief snoepgoed voor de allergie kinderen 

 Kartonnen bekers voor de kleuters 

 Confetti kanonnen voor de opening op het schoolplein 

 

Pasen: 
 Wit brood en bruinbrood 

 Rijstenwafel 

 Peperkoek 

 Boter 

 Smeerworst 

 Smeerkaas 

 Vruchten hagelslag 
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 Chocoladepasta 

 Decoratie ei, die de kinderen mochten houden 

 Servetten 

 Melk 

 Yogi 

 Alternatieve etenswaren voor de allergie kinderen 

 Siroop voor sponsorloop 

 Kartonnen bekers voor sponsorloop 

 
Avondvierdaagse: 

 Snoepje voor bij de post 

 Siroop voor bij de post 

 Kartonnen bekers voor bij de post 

 Koffie, thee, suiker en melk voor bij de post 

 Koekje voor bij de post 

 

Afscheid groep 8: 

 USB met foto’s van groep 8 

 Iets lekkers voor bij de koffie bij de musical 

 Koffie, thee, suiker en melk 

 Hapjes voor de ouders op de musical avond 

 Snoep 

 Ranja 

 Bekers 

 
Extra: 

 Raketje op de uitzwaai ochtend 

 Inschrijfgeld om mee te doen aan het schoolvoetbaltoernooi 

 
Aangeschaft: 

 Witte sportbroekjes 

 Witte sportsokken 

 Extra T-shirts aangeschaft voor school die bij activiteiten gebruikt kunnen worden 
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7. Kascontrole schooljaar 2015-2016 
 

Verslag kascommissie boekjaar 2015-2016 

 

De kascommissie van de oudervereniging van KBS De Driezwing verklaart hierbij de 

boeken van de oudervereniging over het schooljaar 2015-2016 te hebben gecontroleerd. 
Tijdens deze controle zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Naar de mening 
van deze commissie geven de boeken een getrouw beeld van de gang van zaken in de 

vereniging gedurende het afgelopen boekjaar. 
De commissie stelt voor het bestuur van de vereniging decharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid over het schooljaar 2015-2016. 

Breda, 1 augustus 2016 

Mevrouw A. Vosselmans      
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8. Begroting schooljaar 2016-2017 
 
Aantal leerlingen verwacht: 213 
Ouderbijdrage: 21 euro per leerling 
Betalingsscore 2015-2016: 90% 
 
 

Inkomsten Budget 
Vrijwillige ouderbijdrage 100% betaling € 4.473 

Vrijwillige ouderbijdrage 90% betaling (betalingsscore 2015-2016) € 4.026 

Inos potje à € 1,00 per leerling  €        0 

Kerst reserve 2015-2016 €    366 

Rente  €       0 

Totaal inkomsten € 4.392 
 
 

Uitgaven Budget 

Sinterklaas  € 1.200 

Kerstmis €    966 

Carnaval €    400 

Pasen €    350 

Avondvierdaagse €    100 

Groep 8  €    200 

Sport en Spel ¹ €    300 

Overige uitgaven (Bestuur en vereniging)² €    300 

Aanschaf  €    250 

Totaal uitgaven € 4.066 
 

Resultaat 

 

€    326 

 
¹ Sport en Spel: Schoolvoetbal toernooi, sportdag 
² Overige uitgaven (bestuur en vereniging): Kosten voor girorekening, administratie vereniging,  
                                                                      bestuurskosten etc. 
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9. Vooruitblik schooljaar 2016-2017 
 
Activiteiten 
Voor dit nieuwe schooljaar hopen wij er samen met het team weer een leuk en leerzaam jaar van 
te maken voor de kinderen. Dit schooljaar bestaat de Driezwing 30 jaar en zullen er extra 
activiteiten in de jubileumweek worden georganiseerd. 
 

Contributie 
Er wordt voorgesteld om de ouderbijdrage ook dit jaar niet te verhogen. De vrijwillige ouderbijdrage 
zal zijn € 21,00 per kind.  
 


