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Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Olof Palme 

17 oktober 2022 om 20.00 uur in de Olof Palme 

 

Aanwezige bestuursleden: Koen van Nieuwburg, Elise Jensen (online), Helmer Wennekes, 

Danny van Nooij, Hans van Heist, Laura van Wageningen, Annelieke de Gouw, Gertjan 

Smits, Judith van den Besselaar, Anita Filippo, Gerben van Herwijnen, Niels de Jong, Helen 

van Oosterhout, Melvin Willems (online), Annet van Houwelingen, Marloes Pijnenburg 

Afgemelde bestuursleden: Kristel Minke, Ilse Schippers, Annemarie van Dal 

Aanwezige overige leden: Marcel Jobsen 

 

Notulist: Elise Jensen 

 

1. Opening 
Koen opent de vergadering 
 

2. Vaststellen agenda 

 Mededelingen 
Ondanks dat afgelopen jaar meerdere nieuwe bestuursleden zich hebben aangemeld, 
zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die mee willen helpen 
binnen de oudervereniging. Op dit moment is het aantal ouders binnen de OV wel op 
gewenst peil, maar eind dit schooljaar zullen er nog 4 OV leden afscheid nemen omdat 
hun kinderen de school gaan verlaten. We zouden het fijn vinden als deze ‘gaten’ ook 
weer worden opgevuld. 
 

3. Bestuursverkiezing Oudervereniging 
Dit jaar is er 1 aftredend bestuurslid binnen de oudervereniging: Dolf Veenker. Dolf, 
bedankt voor de vele jaren met jouw meer dan enthousiaste ondersteuning binnen de 
gehele oudervereniging, maar in het bijzonder binnen de sponsorcommissie en de 
Club van 50! 
Na enkele (Corona) jaren zonder nieuwe aanwas kunnen we dit jaar gelukkig heel veel 
nieuwe actieve bestuursleden verwelkomen: Helmer, Danny, Helen, Anita, Gerben, 
Ilse, Melvin en Niels: heel fijn dat jullie de groep willen komen versterken. 
Helmer heeft aangegeven daarnaast de vacature van voorzitter te willen vervullen. Iets 
waar we heel blij mee zijn, zeker ook omdat we inmiddels al een jaar zonder voorzitter 
waren. 
Volgend schooljaar komt de functie secretariaat vrij. We zoeken nog een opvolger. 
Ook komt volgend schooljaar de functie van penningmeester vrij. Danny heeft 
aangegeven Koen op te willen volgen. 
 

4. Vaststellen notulen ALV 20 oktober 2021 
De notulen van de ALV van 20 oktober 2021 wordt goedgekeurd. 
 

5. Financieel verslag 2021-2022 
Koen geeft toelichting op de cijfers welke zijn terug te vinden zijn in de presentatie. 
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6. Verslag kascommissie 
Kascommissie bestaat uit Karel Halbersma en Danny van Nooij. Samen hebben zij de 
administratie doorgelopen. Ze geven aan dat de financiën goed op orde zijn. 
Danny is aftredend. Karel zal volgend jaar nogmaals de kascontrole doen.  
We zoeken daarom voor het najaar 2023 een nieuw lid voor de kascommissie.  
Aanmelding kan via: oudervereniging@olof-palme.nl 

 
7. Vaststellen begroting 2022-2023 

Koen geeft toelichting op de cijfers welke zijn terug te vinden in de presentatie. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2022-2023. 

 
8. Vaststellen ouderbijdrage 

Het voorstel is dat de ouderbijdrage gelijk blijft op 29,50 euro. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. 
 

9. Commissies 
Kerst: 
Afgelopen 2 jaar (Covid-19) heeft de oudervereniging niet het ‘Koek en Zopie’ moment 
kunnen organiseren voor de ouders voorafgaand aan het ophalen van de kinderen na 
het kerstfeest op school. Ivm de andere invulling van het kerstfeest heeft de OV 
daarentegen wel bijgedragen aan een gezellig alternatief. 
Komende kerst hopen we weer het gezellige moment voor ouders op het plein te 
kunnen regelen met de Koek en Zopie. Met daarnaast een bijdrage aan het kerstdiner 
voor de kinderen door het drinken te verzorgen. 
 
Verkeerscommissie: 
De verkeerscommissie bestaat uit 2 teamleden, enkele ouders van buiten de OV en 
enkele ouders van binnen de OV. Er worden door deze commissie meerdere acties per 
jaar geregeld: Gele strepenactie, autoloze schooldag, oversteekdiploma (groep 1+2), 
op voeten en fietsen naar school (groep 3), stepjesactie (groep 3+4), trapvaardig 
(groep 5+6), verkeersexamen (groep 7), dode hoek project (groep 8), verlichtingsactie, 
fietscontrole voor kamp, Streetwise van ANWB. Daarnaast zorgt de verkeerscommissie 
ervoor dat de Olof Palme het BVL label houdt, wat subsidie genereert om weer 
verkeersactiviteiten van te kunnen doen. 
 
Groepsoudercommissie 
Iedere groep heeft enkele groepsouders. Deze worden jaarlijks geworven door de 
eigen leerkracht. Bij aanvang van het schooljaar krijgt de groepsouder informatie vanuit 
de OV. De OV heeft ook contact met deze ouders bij vragen/bijzonderheden. De OV 
ondersteunt financieel bij verjaardagen of andere feestelijkheden van de leerkracht. 
 
Allergiecommissie 
Alle ouders van nieuwe leerlingen krijgen info over de allergie commissie. Ouders die 
zich vervolgens hebben aangemeld krijgen vanuit de commissie bericht van wat er 
wanneer getrakteerd wordt bij geplande tractaties zoals bijvoorbeeld carnaval, 
juffendag, sinterklaas, enz. Ouders zijn dan op de hoogte van de ingrediënten en 
regelen indien nodig zelf een alternatief voor hun kind.  
Informatie hierover en over hoe aan te melden krijgen alle nieuwe kinderen (ouders) bij 
aanmelding en staat ieder begin van het schooljaar in de nieuwsbrief vermeld. 
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Hoofdluiscommissie 
Iedere klas heeft hoofdluisouders. Nu het coronatechnisch weer mogelijk is controleren 
de hoofdluisouders na iedere vakantie alle kinderen. Indien luis aanwezig, dan wordt 
het gezin en de klas ingelicht. Indien nodig is er contact met de GGD.  
 
Sinterklaascommissie: 
Afgelopen 2 jaar (Covid-19) was de Sinterklaasviering iets kleiner/anders dan 
voorgaande jaren. Dit hield in dat er minder pieten langskwamen en dat er geen intocht 
was zoals anders. De kadootjes en het lekkers was overigens niet minder dan de 
andere jaren. Voor komend sinterklaasfeest hopen we weer op ‘normaal’. De 
commissie is op dit moment alweer in volle voorbereiding met het regelen van pieten, 
sinterklaas, kleding, schminken, kadootjes, pietengym, snoepgoed, schoentraktaties, 
intocht, enz. 

 
Sponsorcommissie: 
* Club van 50: De Club van 50 is een mooie inkomstenbron voor de oudervereniging. 
Regelmatig worden via de club van 50 mooie aankopen gedaan ten behoeve van de 
kinderen. Voorbeelden hiervan is een geluidsinstallatie in de aula, een geluidsinstallatie 
voor buiten en een verkeerskar waarmee de kinderen praktische verkeersactiviteiten 
kunnen doen. 
De Club van 50 kan wel nieuwe sponsoren gebruiken. Komend jaar wordt hier weer 
actief in geworven door een vernieuwde commissie. 
Van afgelopen schooljaar is de incasso nog niet gedaan, plan ligt klaar om dit komend 
jaar alsnog ‘goed’ te maken. 
 
* Frituurvet: Op het schoolplein staat een inleverbak voor gebruikt frituurvet. Dit levert 
de OV ieder jaar een kleine bijdrage op. 

 
* Oud Papier:  
1x per maand halen we op vrijdag oud papier op in 2 wijken rondom school. Dit levert 
de OV veel geld op dus we zijn blij dat we ieder jaar weer 2 wijken hebben. 
Door middel van een jaarplanning helpen aangemelde ouders allemaal 1 a 2x per jaar 
bij het oud papier ophalen. Hulp is nog steeds welkom! Ouder kunnen zich hiervoor 
aanmelden. 

 
* De sponsorcommissie is altijd op zoek naar nieuwe, alternatieve inkomstenbronnen. 
Ideeën en hulp van buitenaf zijn hierbij welkom.  
 
Lief en Leed 
De oudervereniging zorgt bij Lief en Leed voor een passende attentie, zoals een 
bloemetje, een kaart of wat dan ook. Hierbij maken we gebruik van onze 
attentieregeling waar e.e.a. in beschreven staat. 
 
Team Olof Palme 
Laura is voor de OV de schakel tussen de OV en het gehele team van leerkrachten. 
Hans is voor de OV de schakel tussen de OV en de directie. 
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Voorjaarsmarkt: 
Eens in de 2 jaar (door Covid-19 langer geleden) organiseert de OV een 
voorjaarsmarkt. Dit is een leuke avond voor alle kinderen en hun ouders. Vaak is er 
een thema wat aansluit bij waar de kinderen op dat moment mee bezig zijn in de klas. 
Die avond is er veel leuks te doen voor de kinderen en wat lekkers te eten voor zowel 
de kinderen als hun ouders. De opbrengst van de voorjaarsmarkt gaat deels naar een 
gekozen goed doel. 
 
Speeltoestellen: 
Afgelopen zomervakantie is de forse opknapbeurt van het plein gestart. Komend jaar 
wordt dit in fases steeds verder afgemaakt. Daar waar mogelijk zetten we ook 
helpende handen van vrijwillige ouders in om kleine klussen op het plein te doen 
waarmee kosten bespaard kunnen worden. 
De OV draagt financieel bij aan de vernieuwing van het plein. Deels uit reserveringen 
en bijvoorbeeld ook vanuit de georganiseerde sponsorsportief activiteit begin vorig 
schooljaar. 
 
Paascommissie: 
De oudervereniging zorgt voor drinken bij het door de kinderen zelf (voor elkaar) 
gemaakte paasontbijt. Ook regelt de OV dat er 2 paashazen de school rondgaan om 
een paaseitje uit te delen aan de kinderen. 
 
Carnaval 
De OV zorgt voor iets lekkers tijdens carnaval. Daarnaast financieert de OV ook het 
feest voor de bovenbouw in de Voorste Venne. Afgelopen jaar is ivm Covid-19 het 
feest in de Voorste Venne niet doorgegaan. Komend jaar staat het wel weer op de 
planning. 

 
Schoolreiscommissie 
Inmiddels hebben we een vast format waarbij de kinderen iedere 2 jaar op schoolreis 
gaan. Afgelopen schooljaar is dit gelukkig weer doorgegaan en zoals het er nu naar 
uitziet gaat dit ook op deze manier de komende jaren zo verder 
 

10. Rondvraag & sluiting 
- Bij nieuwe donateurs voor club van 50 zorgen voor een logo zodat deze op de 

website van Olof Palme geplaatst kan worden. Vanuit logo kan worden doorgelinkt 
naar de eigen website van het bedrijf. 

- Hoe gaan we om met sponsoren die bijvoorbeeld een sintactiviteit sponsoren? Wat 
kunnen we als bedankje /tegemoetkoming voor de sponsoring? “Mede mogelijk 
gemaakt door” moet kunnen. Belangrijk is dat wederzijdse verwachtingen duidelijk 
zijn en dat de verwachtingen van de sponsor niet hoger liggen dan we kunnen 
waarmaken met slechts een vermelding. 

 
Na ruim 1 uur wordt de vergadering gesloten 
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