
Notulen Algemene ledenvergadering 15 oktober 2018

Aanwezig: 13 leden, 10 buitengewone leden (leraren)

Roos opent om 20.00 uur de vergadering. 

De notulen van de vorige vergadering, van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering worden 
goedgekeurd door alle 13 leden.

Roos stelt alle bestuursleden nogmaals voor en geeft aan wie voor welk onderdeel aanspreekpunt is.
Zowel van de leerkrachten als van de OV.
Tegelijkertijd maakt zij gebruik van deze gelegenheid om de uitslag van de Pietenenquête door te 
nemen. De uitkomst is dat 50% niet heeft gestemd en 50% wel. Van degenen die wel gestemd 
hebben is ruwweg 75% voor Zwarte Piet en 25% tegen. Hoewel de meerderheid van de stemmers 
voor Zwarte Piet is, is toch besloten om naast de 3 Zwarte Pieten een roetveegpiet toe te voegen. Er 
zal nog een schriftelijke terugkoppeling naar alle leden plaatsvinden.

Daarna presenteert Jan-Willem Kaagman het jaarverslag van de MR (zie bijgevoegde presentatie).

Ramses presenteert het jaarverslag, licht wat bijzondere punten toe uit de cijfers die iedereen al 
eerder heeft toegestuurd gekregen. De conclusie is, is dat er door de extra inkomsten een het hele 
krappe budgetteren geen verlies is gemaakt.  Uit de zaal komt de vraag waarom er een post voor de 
kinderraad niet benut wordt. Dit wordt toegelicht: dit is een beslissing uit het verleden, die 
uiteindelijk anders is ingevuld. 

Bart Engels van de kascommissie licht de bevindingen toe. Een compliment voor de nette manier 
van werken van Ramses is op zijn plaats. Alles is goed terug te vinden (zie bijgevoegde presentatie).
Bart vraagt de leden de penningmeester decharge te verlenen.  De 13 leden stemmen voor. 

Ramses bedankt de kascommissie en presenteert de begroting. Vraag vanuit de zaal: hoeveel 
procent van de mensen heeft tot op heden al betaald. Het antwoord is: 89%.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen en Roos sluit de vergadering om ongeveer 21.00 uur.


