
Notulen OV Bestuur vergadering 21-06-2018    

Aanwezig:  Roos de Roo, Ramses Christiaan, , Silvana van Koningsbruggen, Manon Scholtens, Eelco 

Kosterman, Heidi Vermeij 

Afwezig: Kristel van der Sman 

 

1) Opening; Roos opent de vergadering 

 

2) Notulen vorige vergadering; zijn goedgekeurd, geen opmerkingen 

 

3) Ingekomen stukken (post en digitaal); rekening koningsspelen, afschriften ABN, laatste 

enveloppen sponsorloop. 

 

4) Evaluatie 

a.  Rabo Fietstocht; Leuke activiteit. Dit jaar nog weinig bekendheid en veel ouders 

hadden al een goed doel/vereniging om voor te fietsen. Volgend jaar weer dan iets 

eerder beginnen met promo. 

b. Denemarken; Invulling bij de scouting in Denemarken goed bevallen. Odense was 

niet veel open dat viel wat tegen. Geo catching was een leuke activiteit. Er blijft 

gezocht worden naar een nieuwe uitwisselschool maar dit was prima plan B en 

Denemarken als bestemming voor eindkamp blijft erin.  

 

5) Financiën en resultatenrekening 2017-2018; Ramses laat de cijfers so far zien. Ziet er goed 

uit. Er zijn nog wat getallen die nog niet definitief zijn en in Denemarken afrekening moeten 

nog wat verder uitgesplitst worden. Cijfers worden komende vergadering ook weer 

besproken zodat plaatje ruim voor de ALV compleet is en naar de kascommissie kan. 

 

6) Activiteiten (stand van zaken- te nemen acties) 

a. Eindfeest (Silvana); voorbereidingen in volle gang. Het thema is Jungle. Hall is 

geboekt. Percussie workshop en stormbaan zijn ook geboekt. Er komt een limo 

fontein en de drank komt van de Jumbo. Geen grote verassingen tov budget. 

b. Schoolreisje (Roos en Silvana); datum wordt vrijdag 14 september. Locatie een 

pretpark dat op goede rij afstand van Woerden is en voor zowel de onder als 

bovenbouw leuk is. Roos regelt de bussen en Silvana regelt pretpark. Leerkracht 

vanuit school nog niet bekend. S&R hebben nog contact over wat en hoe via de app. 

Drievliet wordt geopperd als locatie. 

c. I-settle; Heidi gaat een I-settle aanschaffen. Deze is dan als het goed is nog op tijd 

voor het eindfeest. Vreemd is dat je de i-settle moet koppelen aan een natuurlijke 

persoon, in dit geval Heidi. In praktijk kan je er niet zoveel geks mee, alleen storten 

maar als Heidi bestuur verlaat moet de I-settle wel over op naam van een andere 

persoon. 

d. AVD; Heidi denkt een ouder te weten voor de organisatie van de AVD komend jaar, 

dit vraagt ze na bij de betreffende ouder 

 

7) Data vergaderingen etc. volgend jaar, jaarplanning activiteiten 

De data van de vergaderingen zijn; 



Woensdag 29 augustus 

Woensdag 19 september 

ALV Maandag 15 oktober 

Maandag 12 november 

Maandag 17 december 

Woensdag 13 februari 

Woensdag 27 maart 

Maandag 13 mei 

Maandag 24 juni 

 

Start allen om 19:45 

 

8) Rondvraag; er zijn geen vragen 

 

9) Sluiting; vergadering gesloten om 21:30 

 

 


