
 

 

 
 
 

Agenda Algemene ledenvergadering 
Oudervereniging Wereldwijs 

14 september 2021   

20.00 uur online via Teams 

 

Aanwezig: Annemieke den Teuling (voorzitter), Hanneke Oosterbaan (vice-voorzitter, 

notulen), Laura van Loon (penningmeester), Paul van Logten, Annemarie Sonneveld, 

Marjolein Kerver (leerkracht), Lois van Doorn (leerkracht), Melanie van der Ven (Kobe), 

Maike van Vuuren (Floor & Juul), Giza Cerqueira (Luana), Pascal Brouha (Luana), Monique 

Albers (leerkracht)  

• Opening door de voorzitter 

Voorzitter heet de aanwezigen welkom.  

• Verkiezing herkiesbare lid oudervereniging 

Laura van Loon is al enkele jaren penningmeester. Zij wil zich graag de komende jaren blijven 

inzetten. Alle aanwezigen zijn akkoord.  

Oproep: Zijn er ouders die affiniteit hebben met boekhouding en die onze penningmeester 

willen ondersteunen bij de financiën?  

Sabrina van Herpt (Elin en Daniek) wil graag het bestuur komen ondersteunen. Alle 

aanwezigen zijn akkoord. Welkom Sabrina!  

• Terugblik schooljaar 2020 – 2021  

De activiteiten waren afgelopen jaar anders dan anders vanwege de coronabeperkingen 

maar we hebben ons best gedaan er toch weer wat leuks van te maken voor de kinderen. In 



het jaarverslag is beschreven hoe de activiteiten zijn ingevuld. In de vergadering komen alle 

activiteiten even kort langs.  

De OV beheert een lief-en-leed-pot. Uit deze pot wordt bij bepaalde gelegenheden 

(geboorte, huwelijk, vertrek, langdurig ziekte, overlijden) met betrekking tot één van de 

leerkrachten een kaartje of cadeaubon uitgereikt.   

• Vooruitblik schooljaar 2021 – 2022 

Alle activiteiten staan ‘zoals normaal’ op de planning, hopelijk kan alles doorgaan!  

• Financieel jaarverslag schooljaar 2020 – 2021 

Laura presenteert het financieel jaarverslag.  

• Kascontrole 

Kascontrole 2020/2021 zal worden uitgevoerd voor N. Couwenberg en S. Leijtens.  

Kascontrole 2021/2022 zal worden uitgevoerd door S. Leijtens en VACATURE. Hier zoeken we 

nog iemand!  

• Begroting schooljaar 2021 – 2022 

Laura presenteert de begroting. Bosbesleerlingen zijn ingestroomd in Wereldwijs, komend 

jaar (voor zover bekend) 102 leerlingen.  

• Contributie schooljaar 2021 – 2022 

De contributie blijft hetzelfde: €42 per kind. De OV draagt besteedt de ouderbijdrage 

volgens een vastgestelde begroting, zonder winstoogmerk.  

Wanneer ouders financieel niet in staat zijn om een bijdrage te betalen dan kunnen zij dit 

aangeven bij de directie van school of de penningmeester van de OV. In dat geval kunnen er 

– indien nodig – andere afspraken gemaakt worden. Ook is er de mogelijkheid om een 

beroep te doen op Stichting Leergeld.  

• Aanpassingen statuten  

Onze statuten en huishoudelijk reglement zijn verouderd en hadden een opfrisbeurt nodig. 

Om de statuten naar de huidige wetgeving aan te passen is een notaris ingeschakeld. 

Daarnaast zal ook meteen de naamswijziging van “oudervereniging De Bolster” veranderd 

worden naar “oudervereniging Wereldwijs”.  

Met de verandering van de statuten kan de naam van de oudervereniging bij de Kamer van 

Koophandel ook worden aangepast. Daarna kan ook het rekeningnummer van de 

oudervereniging op de huidige naam gezet worden. 



Ook is de school nu een openbare school geworden. De Nederlandse katholieke schoolraad 

wordt geschrapt uit de statuten.  

Alle aanwezigen gaan akkoord met de wijzigingen.  

• Aanpassingen huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement stond ook nog op de oude naam en er is een stukje aangepast 

wat betreft wetgeving. Vooral rond de contributie/ouderbijdrage, bijv: bij geen betaling 

wordt het budget kleiner en worden de activiteiten die we organiseren kleiner of helemaal 

afgelast.  

Alle aanwezigen gaan akkoord met de wijzigingen.  

• Tijd voor vragen en tips 

Geen vragen.  

• Afsluiting 

Hartelijk bedankt aan alle aanwezigen!  


