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Notulen Algemene ledenvergadering, donderdag 4 november 2021 
 

Aanwezig: Augus Loupatty, Daniel Linker, Soraya Oualkadi, Guiseppina Laseur 
- Dolce, Fiona van Duren, Chantal Tesson, Femke van Tongeren - 
Ferwerda, Stephanie de Wilde, Anouck Romp-Jansen, Wendy 

Greefhorst-Kuijntjes, Anouk Elsendoorn, Angelique Paulissen, 
Carmita Poldervaart en Elles Middelaar (team) 

Afwezig: Hanneke Berghuis, Ronald Tesson, Claudia Kuijer en Karin 
Perdeciyan 

 

1. Opening 
 

Augus opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt, wat 
het doel is van deze vergadering, dat er leden afzwaaien (hartelijk dank voor de 

samenwerking en alles wat jullie afgelopen jaren voor de kinderen hebben 
georganiseerd), dat daarmee ook een deel van het bestuur afzwaait en dat er 
drie nieuwe bestuursleden aantreden. Anouk Elsendoorn (vice-voorzitter), Daniel 

Linker (penningmeester) en Wendy Greefhorst-Kuijntjes (secretaris). Augus stelt 
vast, dat er geen aanvullingen zijn op de agenda. 

 
Carmita krijgt het woord van Augus. Het schoolplein is aan de achterkant al in 
fases opgeknapt. Nu het schoolplein aan de voorkant aan de beurt. Het is de 

bedoeling om een groen/duurzaam plein te realiseren. Route hiervoor is als dat 
school in samenspraak met ouders, kinderen en de buurt een plan opstelt. 

Daarna moet er subsidie aangevraagd worden bij de gemeente Amersfoort. 
 
De vraag is of er 1 á 2 ouders zijn die het leuk vinden om deel te nemen aan dit 

project. Carmita legt de vraag eerst bij de OR neer of er ouders geïnteresseerd 
zijn. Daarna kan er ook misschien via de Parro worden gevraagd of er 

geïnteresseerde zijn. 

 
2. Notulen ALV 2020 
 

Augus stelt de notulen van 2020 vast. 
 

3. Jaar- en financieel verslag schooljaar 2020-2021 
 
Afgelopen schooljaar is zijn er ondanks de corona veel activiteiten georganiseerd, 

hetzij in aangepaste vorm. Daar is een inhoudelijk en een financieel verslag van 
gemaakt, dat op de website van de school geplaatst wordt. Ook wordt het 
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jaarverslag nog via de Parro aan de ouders gezonden. Deze verslagen worden in 

de Algemene ledenvergadering vastgesteld.  
 

Er is een positief resultaat behaald afgelopen jaar, terwijl er negatief begroot is. 
Dit komt omdat er door corona niet van alle gelden gebruik is gemaakt. 
 

De kascontrole is uitgevoerd en alles klopt. Zie het financieel verslag. 
 

4. Bezetting Ouderraad schooljaar 2020-2021 
 
Een aantal leden zwaait af. Zij ontvangen een warm woord van Augus en van 

Carmita, namens de school, vergezeld van een bloemetje en een fles wijn.  
De nieuwe leden zijn, Daniel, Anouk en Angelique. We zijn nu met 13 leden en 

hebben ruimte voor 20. We moeten weer werven om nieuwe leden erbij te 
krijgen. 
 

5. Samenstelling van het bestuur 
 

Voorzitter : Augus Loupatty 
Vice-voorzitter : Anouk Elsendoorn 

Secretaris : Wendy Greefhorst-Kuijntjes 
Penningmeester : Daniel Linker 
De ALV stemt in met deze kandidaten  

 
6. Begroting 2021-2022 

 
De Ouderraad heeft het Jaarplan en de begroting voor het schooljaar 2021-2022 
opgesteld en ingebracht. De eerste activiteiten zijn alweer in geweest en er 

worden al voorbereidingen getroffen voor Sinterklaas en Kerst. 
 

De ouderbijdrage wordt dit jaar verhoogd. De verhoging wordt over alle klassen 
verdeeld. Uit de enquête (aan de ouders van de groepen 1 t/m 7) die is 
verzonden blijkt dat de meerderheid van de ouders hier de voorkeur aangeeft. 

 
Er is dit schooljaar meer begroot voor carnaval, musical en vooral het 

schoolreisje. 
 
Oud papier stopt eind juni 2022, daarvoor moet nog een alternatief worden 

bedacht. Sponsorloop of iets dergelijks. Graag via Parro meer aandacht vragen 
voor de oud papier container. 

 
De begroting is vastgesteld voor dit schooljaar.  
 

7. Duurzaamheid 
 

Voor veel van de activiteiten die georganiseerd worden door de Ouderraad 
worden wegwerp plastic bekers en bakje gebruikt. Bijvoorbeeld voor de 
Sinterklaasviering komt dat neer op ongeveer 600 bekers. De vraag is kan dit 

niet anders.  
 

Leerkrachten zitten er niet op te wachten om klassenbekers/borden/bestek te 
krijgen die afgewassen moeten worden te krijgen. 
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Voorstel van Carmita : bij buurt033 kan je subsidie aanvragen voor 
doppers/bekers met de namen van de kinderen erop. Deze bekers kunnen de 

kinderen/ouders dan zelf beheren. Wel is de vraag wat te doen met de nieuwe 
instroom. 
 

Afgesproken ouders vragen om zelf bekers/bakjes mee te geven.  
 

Elles geeft aan drinken vanuit de Ouderraad eigenlijk niet nodig, de kinderen 
hebben hun eigen bekers/drinken mee en dat is prima. Mocht een kind het 
vergeten zijn is er altijd wel een fles limonadesiroop. 

 
8. Ingekomen ideeën ouders 

 
Er is niets ingebracht door de ouders. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 

Wendy: Ook dit jaar zijn geen ouders geweest die de ALV hebben bijgewoond.  
Kunnen we volgend jaar het niet op inschrijving doen? Bij geen aanmeldingen 

Er een reguliere vergadering van maken waarin de notulen en verslagen worden  
vastgesteld? ALV vergadering moet worden uitgeschreven en gehouden aangezien 
de Ouderraad een vereniging is.  

 
Stephanie: volgend jaar een livestream van de vergadering. Dit is relatief 

makkelijk op te zetten. Ouders krijgen een link en daarmee kunnen ze de 
vergadering volgen. Ouders staan op mute en de chat staat open voor vragen. 
Wellicht is op deze manier de drempel lager om de vergadering bij te wonen. 

 
Augus sluit de Algemene ledenvergadering 2021. 

 
 
 

 


