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Agenda Algemene ledenvergadering  

Maandag 2 oktober 2017 
19.30 uur  

 

 

1.  Opening  

2.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 oktober 2016      

3.  Samenstelling bestuur voor het nieuwe schooljaar       
 
4.  Activiteiten 2016 - 2017          
 
5.  Financieel jaaroverzicht 2016 – 2017        
 
6.  Toelichting financieel jaaroverzicht 2016 - 2017        

7.  Begroting schooljaar 2017 – 2018         
 
8.  Vooruitblik op het nieuwe schooljaar         
 a. Activiteiten  

b. Contributie 
 
9.  Rondvraag  

10. Sluiting 
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2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 
11 oktober 2016 

 
Aanwezig OV: Lindy Hulters, Diana Vermeulen, Mariska Bul en Margot Taks 
Aanwezig ouders: Annabel Oudenaerd, Chantal Groot, Olga Ostendorf, Sonja Damen, Lars 
Damen, Manuela Cruden en Indah Frederiks 
Afwezig m.k.g.: Christel Paulissen 
Afwezig z.k.g.: Dionette Paula 
 
1. Opening  
Lindy opent de vergadering en heet iedereen welkom, de aanwezige ouders stellen zich voor. 
Lindy stelt de oudervereniging aan de aanwezigen voor. 
  
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 20 oktober 2015 
Lindy geeft de aanwezige tijd om de notulen door te lezen er zijn geen vragen. 
 
3. Samenstelling bestuur voor het schooljaar 2015-2016 
Lindy Hulters: Voorzitter 
Margot Taks en Christel Paulissen: Penningmeester 
Mariska Bul: Secretaris 
Diana Vermeulen en Nicole Reijvers zijn de twee overige leden.  
 
We gaan ook dit jaar weer gebruik maken van flexleden. Manuela en Sonja Damen willen graag 
helpen, we gaan hun uitnodigen voor een gesprek over de mogelijkheden. Vanuit Sonja komt de 
vraag, waarom zijn we gestopt met klassenouders? Dit besluit is vanuit school gekomen. Het is 
mede om de verantwoordelijkheid voor de hulpvraag weg te halen bij de ouders en om alle ouders 
in de gelegenheid te stellen om te helpen. 
 
4. Activiteiten schooljaar 2015-2016 
De activiteiten worden doorgenomen door Lindy. Er wordt gevraagd waarom bij sint de ouders zo 
ver weg stonden? Dit is een bewuste keuze geweest, er wordt aangegeven dat betrokken ouders 
zo niet kunnen deelnemen aan de activiteit.  
Bij Kerst was de indeling op het schoolplein geen succes, waardoor ook de betrokkenheid van de 
ouders niet zo groot was. 
Carnaval was een gezellig feest op het Knollenkot. Het ophalen is een punt van aandacht. We 
willen de achteruitgang gaan gebruiken, zodat er meer ruimte is voor de kinderen en de ouders. 
De avond 4-daagse was dit jaar anders door het wegvallen van de OSHB, uiteindelijk hebben we 
als school wel mee kunnen lopen 
 
5. Financieel jaaroverzicht 2015-2016 
Margot ligt het financieel jaaroverzicht toe. We hebben 90 % betalingen mogen ontvangen. Olga 
vraagt of er gesprekken zijn geweest met diegene die niet betaald hebben. Margot legt uit dat er in 
de brief van de ouderbijdrage diverse mogelijkheden worden aangegeven en dat wij ook op 
diverse manieren een herinnering versturen. 
Manuela legt uit waarom ze niet altijd de bijdrage heeft betaald. In de basis is onderwijs gratis en 
blijft de bijdrage vrijwillig. Ouders doen al zoveel, denk aan rijden, hapjes maken, helpen op 
school, maken van surprises. Ze legt uit hoe de regelingen vanuit de gemeente zijn. Manuela 
vraagt wat doen we met de reserve? Deze worden gebruikt voor grotere uitgave zoals, de usb 
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sticks, jubileum weken etc.  
 
6. Toelichting financieel jaaroverzicht 2015-2016 
Hierin staat precies beschreven wat we hebben gedaan van de bijdrage, deze wordt ook 
bijgevoegd aan de nieuwsbrief van oktober. 
 
7. Begroting schooljaar 2016-2017 
Er wordt een terugloop van het aantal leerlingen verwacht, waardoor we ook minder te besteden 
hebben. Het inos potje komt uit het budget van de MR, deze zal dit jaar niet meer worden 
uitgekeerd. Zij hebben geen ruimte in hun budget. 
 
8. Vooruitkijken  
We willen dit jaar weer leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. De driezwing bestaat 30 
jaar en daar zal extra aandacht aan worden besteed op 22-23-24 mei. De ouderbijdrage zal ook dit 
jaar niet worden verhoogd en wordt vastgesteld op € 21.00 
 
9. Rondvraag  
Chantal Groot vraagt wat het saldo van de spaarrekening is, is er een plafond op de spaarreking. 
Margot geeft aan niet het exacte saldo te weten, maar dat we proberen om voor ieder jubileum een 
bedrag van € 2000,00 bij elkaar te sparen en natuurlijk een kleine reserve voor onvoorziene 
uitgave. Er zijn verder geen vragen. 
 
10. Sluiting  
Lindy bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.15 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:   Mariska Bul 
   Moeder van Joey (6a) 
 
Penningmeester:  Margot Taks 
   Moeder van Luna (7) en Fenna (3)  
    
Secretaris:   Sonja Damen 
   Moeder van Nora (3) en Vanessa (1b) 
 
Lid:    Diana Vermeulen  
   Moeder van Kevin en Kelsey (7)  
 
Lid:   Nicole Reijvers 
   Moeder van Zoë (6b) 
 
Daarnaast werkt de ov samen met zogenaamde ‘flexleden’. Leden die niet actief deelnemen aan 
het bestuur van de ov, maar vaste hulpouders die inzetbaar zijn bij ov-activiteiten en de 
voorbereidingen. We hopen vanuit de ‘flexleden’ ook weer nieuwe ouders te vinden om deel te 
nemen aan het bestuur.  
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4. Jaarverslag activiteiten 
 
 
Sinterklaas 

Op 12 november kwam Sinterklaas aan in Maassluis! Wat zijn dat spannende tijden voor de 
kinderen. Eerst kregen alle kinderen een chocoladelolly in hun schoen. De tweede keer kregen 
groep 1-2 een verrekijker, groep 3-4 een boekenlegger, groep 4/5-5-6 een leeslampje en  
groep 7-8 een 10 kleurenpen.  
 
Op 5 december hoopten we dat Sinterklaas met zijn pieten een bezoek zou brengen aan de 
Driezwing. We hadden een slinger gemaakt op het schoolplein. 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 projectiezaklamp 
De groepen 3 en 4 kregen een woordenmaker spelletje 
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 22 december was het al kerstmis op school. Dit jaar gingen hadden we een herdertjestocht 
door de wijk. Alle kinderen kregen een lichtstaaf, waardoor ze goed te zien waren. Het was een 
leuk gezicht om al die lichtstaven te zien lopen door de wijk. Op het schoolplein was een 
blaaskapel, die gezellige muziek speelde. Er waren in de wijk verschillende activiteiten zoals 
kaarsjes aansteken, spelletjes, glitter tattoos en muziek. Verder waren er ook diverse 
eetgelegenheden, zoals soep, koekjes, appelflappen etc. De route was niet zo goed aangegeven 
waardoor er na het raden van het woord al snel werd teruggekeerd naar het schoolplein.  

 
Carnaval 
Op 24 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 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. Het was een leutige ochtend! 
 

Pasen 

Op donderdag 13 april stond het paasontbijt en de jaarlijkse sponsorloop op het programma. We 
begonnen de dag met een uitgebreid Paas ontbijt. Het ontbijt bestond o.a. uit, brood, croissant 
krentenbollen, smeerkaas, smeerworst, chocoladepasta, vruchtenhagel, kaas, kippen grilworst en 
yoghurtdrank. 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 inspanning was er ranja en een lekkere koek voor de kinderen. 
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De Driezwing 30 jaar 
We hadden feest op de Driezwing, we bestonden 30 jaar. Dit hebben we 3 dagen creatief gevierd. 
Op de eerste dag maakten we een muzikale wereldreis, waarbij we diverse werelddelen bezochten 
met de bijbehoren instrumenten, muziek en gebruiken. De groepen kregen ieder een werelddeel 
toegewezen. Vervolgens zijn ze in de groep gaan knutselen en hebben ze dingen geleerd over het 
werelddeel. Ze hebben ook per groep een workshop gehad waarin ze een optreden hebben 
voorbereid. Die optredens hebben ze aan het eind van de dag opgevoerd in de aanwezigheid van 
veel ouders. We hebben de kinderen die dag voorzien van ranja en een snoepje en s ’middags 
zelfs wat lekkere hapjes.  
Op de tweede feestdag gingen we knutselen. Er waren voor de groepen verschillende projecten 
verzonnen, die ze met behulp van een leerkracht en hulpouders konden gaan maken. De kinderen 
hebben leuke dingen gemaakt, denk aan een tas, dromenvanger, knikkerbaan, kwallen het was te 
veel om op te noemen. Sommige hadden nog wat meer tijd nodig en hebben op woensdag hun 
creaties afgemaakt. Op dinsdag was er een continurooster en verzorgde de oudervereniging de 
lunch. De kinderen kregen wittebroodjes met divers beleg, zoals kaas, kippengrillworst en divers 
zoet beleg. We hadden ook een broodje met een omelet. Verder kregen de kinderen die dag ook 
tussendoor een eierkoek, een plakje ontbijtkoek, drinken en een snoepje.  
Op de derde dag werd er per klas verschillend gefeest, sommige maakten hun knutselwerkje af, er 
werden spelletjes gedaan, film gekeken. We hebben de week gezamenlijk afgesloten op het 
schoolplein, waar er een lange tafel stond met taarten die de ouders hadden gemaakt.  
We hadden ook nog een cadeau voor de Driezwing, bestaande uit 3 canvas doeken, die inmiddels 
een mooi plekje hebben gekregen.  
De kinderen hebben als herinnering een strandbal en een map gekregen met daarin een foto van 
de school met de kinderen en wat foto’s als herinnering aan de feestweek. 

 
Avond 4-daagse 
De avond 4-daagse werd dit jaar samen met de stichting Haagse Beemden vooruit georganiseerd.  
Er waren al zaken beter geregeld dan het jaar ervoor. We hebben gelopen van 30 mei tot en met 2 
juni en we hadden prima weer om te lopen. 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. Waarbij De Driezwing aanwezig was met een eigen kraampje, met de vlag. De 
kinderen kregen een flesje water en een zakje chips.  
 

Afscheid groep 8 

Op dinsdag 11 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.   
 

Extra 
De kinderen hebben op 2 juni een ijsje gekregen 
De kinderen hebben op de afscheid ochtend van juffrouw Truus nog een snoepje gehad. 
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5. Financieel jaaroverzicht 2016-2017 
 

 

Inkomsten Schooljaar 2016-2017 

Aantal leerlingen verwacht: 213 

Aantal leerlingen einde van het schooljaar: 225 

Percentage gebudgetteerde vrijwillige bijdrage: 90% 

Percentage betaalde vrijwillige bijdrage: 88% 

 

Inkomsten Budget Werkelijk 

Vrijwillige ouderbijdrage à € 21,00 per leerling 90% € 4.026 €  3.980 

Rente  €         9 

Inos potje à € 1,00 per leerling €    213 €         0 

Kerst reserve 2015-2016 €    366 €     366 

Totaal inkomsten € 4.605 €  4.355 

 

 

Uitgaven Budget Werkelijk 

Sinterklaas € 1.200 €    988 

Kerstmis €    966 €    883 

Carnaval €    400 €    296 

Pasen €    350 €    294 

Avondvierdaagse €    100 €      57 

Groep 8 €    200 €    128 

Sport en spel €    300 €      75 

Overige uitgaven (Bestuur en vereniging)¹ €    300 €    323 

Aanschaf  €    250 €    215 

Extra activiteit €        0 €        0   
     

 

Totaal uitgaven 

 

€ 4.066 

 

€ 3.259 

 

Resultaat 

 

€    539 

 

€ 1.096    

 

¹ Overige uitgaven (bestuur en vereniging): Kosten voor girorekening, administratie vereniging,  

                                                                      Bestuurskosten etc. 

 

NB:  

30-jarig jubileum, Budget: €2000  Werkelijk: €1879 Bekostigd van vrijwillige bijdrage 2016-    

                                                                                                       2017 en spaarrekening 
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6. Toelichting Financieel jaaroverzicht 2016-2017 
 

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 

• Chocolademelk (voor de ouders) 

• Glühwein (voor de ouders) 

• Tomatensoep 

• Kippensoep 

• Spekje  

• Koekje 

• Appelflap 

• Lichtstaven 

• Rendiercadeau met snoepjes 

• Kinderchampagne 

• Theelichten 

• Band voor op het schoolplein 

• Soepstengels 

• Bedankje voor de hulpouders op de posten 

 
Carnaval: 

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

• Siroop voor de kleuters, deze bleven op school 

• Chips en aardbeien veters voor het maken van een chips ketting 

• Kartonnen bekers voor de kleuters 

• Chips voor de allergiekinderen 

• Confetti kanonnen voor de opening op het schoolplein 
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Pasen: 
• Wit brood en bruinbrood 

• Croissant 

• Krentenbol 

• Boter 

• Smeerworst 

• Smeerkaas 

• Vruchten hagelslag 

• Chocoladepasta 

• Vlokken 

• Hagelslag 

• Jam 

• Kaas  

• Grillworst 

• Chocoladepaaseitjes 

• Servetten 

• Jus d’orange 

• Yogi 

• Alternatieve etenswaren voor de allergie kinderen 

• Siroop voor sponsorloop 

• Kartonnen bekers voor sponsorloop 

• Kindercakejes 

 

 

Avondvierdaagse: 
• Snoepje voor bij de post 

• Eierkoek voor bij de post 

• Appeltje voor bij de post 

• Versierde snoepstengel voor bij de post 

• Siroop voor bij de post 

• Zakje chips bij aankomst op het heksenwiel op de laatste avond 

• Flesje water bij aankomst op het heksenwiel op de laatste avond 

• 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 
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• Ranja 

• Bekers 

 

Extra: 
• Inschrijfgeld om mee te doen aan het schoolvoetbaltoernooi 

• IJsje op vrijdag 2 juni 

 

Aangeschaft: 
• Witte inklaptafel die gebruikt wordt bij activiteiten 

 

Lunch tijdens jubileum: 
• Witte bollen 

• Boter 

• Hagelslag/vlokken 

• Kaas 

• Grillworst 

• Omeletjes 

• Yoghurtdrankje 

 

Jubileum: 
• Strandbal als herinnering 

• Map met foto’s als herinnering 

• Cadeau voor school, bestaande uit 3 foto’s op canvas 

• Snoepjes voor tussendoor 

• Hapjes op maandagmiddag, kaas, worst, tomaat, komkommer en mini knaks 

• Ranja op diverse momenten  

• Eierkoekje en ontbijtkoek voor tussendoor 

• 5 kilo macaroni, voor de creadag 

• 8 kilo penne, voor de creadag, 

• Wegwerpglazen transparant, voor de creadag 

• Witte bordjes in twee maten, voor de creadag, 

• 18 kilo zout, voor de creadag, 

• 2 kilo waspoeder, voor de creadag 

• 5 kilo gedroogde bonen, voor de creadag, 

• 10 kilo gedroogde erwten, voor de creadag 

• Witte lappen, voor de creadag 

• 95 plankjes, voor de creadag, 

• 10 kilo spijkers, voor de creadag 

• Knikkers, voor de creadag 

• Diverse linten, voor de creadag, 

• IJzerdraad, voor de creadag, 

• Tandenstokers, voor de creadag, 
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• Vilt, voor de creadag 

• Kralen in diverse soorten en maten, voor de creadag 

• Knopen in diverse soorten en maten, voor de creadag 

• Diverse applicaties, ter decoratie van de tassen gemaakt in groep 7-8 op de creadag 

• Diverse bollen wol, voor de creadag 

• Parasolletjes, voor de creadag 

• Rietjes, voor de creadag 

• Oogjes, voor de creadag 

• Draad, voor de creadag, 

• Stiekjes, voor de creadag 
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7. Kascontrole schooljaar 2016-2017 
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8. Begroting schooljaar 2017-2018 
 
 

Aantal leerlingen verwacht: 205 

Ouderbijdrage: 21 euro per leerling 

Betalingsscore 2016-2017: 88% 

Begrote betalingsscore 2017-2018: 85% 

 

 

Inkomsten Budget 

Vrijwillige ouderbijdrage 100% betaling € 4.305 

Vrijwillige ouderbijdrage 85% betaling  € 3.659 

Rente €       0 

Totaal inkomsten € 3.659 

 

 

Uitgaven Budget 

Sinterklaas €  1.200 

Kerstmis €     600 

Carnaval €     350 

Pasen €     350 

Avondvierdaagse €     100 

Groep 8  €     200 

Sport en Spel  €     100 

Overige uitgaven (Bestuur en vereniging) ¹ €     350 

Aanschaf  €     250 

Totaal uitgaven €  3.500 

 

Resultaat 

 

€     159 

 

¹ Overige uitgaven (bestuur en vereniging): Kosten voor girorekening, administratie vereniging,  

                                                                      Bestuurskosten etc. 
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9. Vooruitblik schooljaar 2017-2018 
 
Activiteiten 
Voor dit nieuwe schooljaar hopen wij er samen met het team weer een leuk en leerzaam jaar van 
te maken voor de kinderen.  
 

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


