
Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
23 april 2018

Aanwezig: 12 leden (vanaf 20.30 uur 13 leden), inclusief bestuur, 3 buitengewone leden

Opening
Roos opent de avond

Notulen vorige ALV
De notulen van de ALV van 9 oktober 2017 worden door de 12 leden unaniem goedgekeurd.

Toelichting wijziging statuten
Roos legt uit dat de oude statuten onduidelijk waren en dat het duidelijker zou zijn om deze aan te 
passen. Als leidraad is genomen de voorbeeldstatuten van de Vereniging Openbaar Onderwijs, 
verder zijn er nog andere statuten, van een sportvereniging en een woningbouwvereniging 
bijgehaald ter controle. Een juridisch onderlegde ouder heeft een laatste check gedaan.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 Artikel 2 Definities: In de definities is alles verwijderd wat dubbel vermeld werd en meer toegespitst 
op overige tekst.

 Artikel 3 Doel= vervangen door artikel 4 en 5, Taken en bevoegdheden (grotendeels overgenomen 
uit voorbeeldstatuten van VOO).

 Artikel 4= nu 5 is ongewijzigd.
 Artikel 5 en 6 zijn samengevoegd; nu artikel 6.
 Artikel 7= geheel geschrapt. Leden zijn de ouders van de school, geen ouder van schoolgaand kind 

betekent geen lid. Ontheffing etc. niet aan de orde.
 Artikel 8= Artikel 7 heette Geld, heet nu Financiële middelen. Stuk over de werking van de 

kascommissie daar weggehaald omdat dit verderop bij werkwijze wordt behandeld.
 Artikel 8 t/m 11 Samenstelling, kandidaatstelling en verkiezing bestuur en ook de 

vertegenwoordigheidsbevoegdheid worden behandeld. Uit dit stuk gehaald is het oude artikel 10 
over dat het bestuur belast is met het besturen van de vereniging, dit is verhuist naar kopje 
Werkwijze.

 Werkwijze artikel 12 t/m 17 (wie wat doet en ook kascommissie).
 Artikel 18 t/m 21 gaat over Algemene ledenvergaderingen (was artikel 12 t/m 15). Stemming is apart

kopje geworden. Alles over geschorste leden is vervallen.
 Tussengevoegd zijn artikel 22 en 23 over tussentijds aftreden van een bestuur/bestuurslid. 
 Artikel 24 t/m 26 ongewijzigd. Gaat over statutenwijziging en aanpassen reglement (oude artikel 16 

t/m 18).

Vanuit de zaal komen twee opmerkingen: 
In artikel 8 punt 3 en 4 staan spelfouten
In artikel 16 zou een tijdstip moeten worden toegevoegd wanneer de stukken beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld twee weken.

Roos geeft aan dat deze punten verwerkt zullen worden.

Stemming wijziging statuten
Aangegeven wordt dat de aangevoerde punten zullen worden aangepast en de 12 aanwezige leden 
stemmen voor wijziging.

Toelichting verhoging Ouderbijdrage



Ramses laat de begroting van 2017-2018 zien, waarin een tekort zit van EUR1600. Deze kan dit 
jaar nog worden opgevangen door het Eigen Vermogen, maar mede omdat er een aantal dure zaken 
binnenkort vervangen dienen te worden moest er worden nagedacht. Het percentage van ouders dat 
de vrijwillige bijdrage betaald heeft is behoorlijk (rond de 95%), dat is positief nieuws. Verder zijn 
er acties gestart om aan extra geld te komen, maar ook dan komen we waarschijnlijk nog wel te 
kort. Dit is voor nu nog niet erg, maar we moeten niet ieder jaar interen op ons Eigen Vermogen.

Opmerking vanuit de zaal: Er wordt gesproken over een verhoging van EUR 25 naar EUR 30, maar 
daarbij komen nog de kosten voor het schoolreisje? Voor kinderen vanaf groep 3 wordt de nieuwe 
ouderbijdrage dan ook EUR 55, voor groep 1 en 2 EUR 40.
Vraag vanuit de zaal: hoeveel Eigen Vermogen is er dan nog. Daarover is wat discussie, maar 
Ramses gaat uit van ruim EUR 4000.
Andere vraag is: Hoe lang kun je toe met EUR 5. Ramses denkt wel even, maar houdt vinger aan de
pols. De ouderbijdrage is eigenlijk al 10 jaar niet meer verhoogd. Wellicht zouden we in de 
toekomst eerder en een kleinere verhoging kunnen overwegen.

Stemming verhoging Ouderbijdrage
13 leden (er is een extra lid binnengekomen) stemmen voor verhoging van de ouderbijdrage met 
EUR 5

Rondvraag
De vraag is of er misschien ook gedacht is aan het organiseren van een kledingbeurs, dit kan ook 
behoorlijk veel geld opleveren. Linda van Miltenburg geeft aan dat ze dit wel zou willen 
organiseren. Hierop komt zij op een later tijdstip terug.

Sluiting
De vergadering wordt (rond 21.00 uur) gesloten.


