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1. Opening



2. Agenda
1. Opening;
2. Vaststellen agenda;
3. Bestuur Oudervereniging;
4. Vaststellen notulen ALV 22 oktober 2019;
5. Financieel verslag 2019-2020;
6. Verslag kascommissie;
7. Vaststellen begroting 2020-2021;
8. Vaststellen ouderbijdrage 2020-2021;
9. Commissies;
10.Rondvraag & sluiting



3. Bestuur Oudervereniging

Dagelijks bestuur

Marcel
Voorzitter

Elise
Secretaris

Koen
Penningmeester



3. Bestuur Oudervereniging
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Dolf

FresthaAnnet Annelieke



4. Vaststellen notulen ALV 
22 oktober 2019

Notulen 22-10-2019: zie bijlage



5. Financieel verslag 2019-2020
BALANS SCHOOLJAAR 2019/2020 PER  1 september 2020

Activa 2020 2019

Kas 0  0

Rabobank rekening-courant 712  967

Rabobank rendementsrekening 89.232  76.225

Totaal activa 89.944 77.191



5. Financieel verslag 2019-2020
Passiva 2020 2019

Algemene reserve 4.078  9.112

      Geboekt ten laste van algemene reserve 0 -5.036

Resultaat schooljaar 8  2

4.087 4.078

Reservering kamp 19.797  18.922

Reservering speelmateriaal 7.552  5.552

Reservering jubileum 27.380  24.880

Reservering schoolreisje 23.851  18.081

Reservering shirts 1.600 1.000

Club van 50 5.679  4.679

Totaal passiva 89.944 77.191



5. Financieel verslag 2019-2020
         TOELICHTING OP DE BALANS PER 1 september 2020

€

Algemene reserve :

Saldo per 4 september 2019 4.078

      Geboekt ten laste van algemene reserve 0

      Batig saldo ontvangsten en uitgaven 8 8

Saldo per 1 september 2020 4.087

Reservering kamp

Saldo per 4 september 2019 18.922

     Besteed kamp 2020 3.625

    Reservering 2019/2020 4.500

  875

Saldo per 1 september 2020 19.797



5. Financieel verslag 2019-2020
         TOELICHTING OP DE BALANS PER 1 september 2020

€

Reservering speelmateriaal

Saldo per 4 september 2019 5.552

    Besteed 2019/2020 -               

    Reservering 2019/2020 2.000           

2.000

Saldo per 1 september 2020 7.552

Reservering jubileum

Saldo per 4 september 2019 24.880

    Besteed 2019/2020 -               

    Reservering 2019/2020 2.500           

2.500

Saldo per 1 september 2020 27.380



5. Financieel verslag 2019-2020
Reservering Schoolreisje

Saldo per 4 september 2019 18.081

    Besteed 2019/2020 -               

    Reservering 2019/2020 5.770           

5.770

Saldo per 1 september 2020 23.851

Reservering shirts

Saldo per 4 september 2019 1.000

    Besteed 2019/2020 -               

    Reservering 2019/2020 600              

600

Saldo per 1 september 2020 1.600

Sponsorgelden club van 50

Saldo per 4 september 2019 4.679

    Ontvangen sponsorbijdragen 1.000

    Bestedingen sponsorgelden 0

 1.000

Saldo per 1 september 2020 5.679



5. Financieel verslag 2019-2020
Overzicht ontvangsten en uitgaven 2019/2020

 Begroot Werkelijk

€ €

Ontvangsten  :

Ouderbijdragen 17.250,00 17.408,90

Rente 7,00 7,54

Voorjaarsmarkt 0,00 0,00

Club van 50 1.250,00 1.000,00

Kledingactie 0,00 0,00

Oud Papier 3.600,00 3.506,80

Frituurvet 40,00 39,00

Overige opbrengsten 0,00 0,00

 

Totaal ontvangsten 22.147,00 21.962,24



5. Financieel verslag 2019-2020
Overzicht ontvangsten en uitgaven 2019/2020

 Begroot Werkelijk

€ €

Uitgaven :

Sinterklaas 1.300,00 1.247,51

Kerstmis 300,00 221,83

Carnaval 600,00 367,45

Pasen 180,00 26,94

Schoolslotavond (groep 8) 250,00 1.044,24

Excursies 700,00 700,00

Reservering kamp 4.500,00 4.500,00

Lief en Leed 750,00 1.117,64

Bankkosten 260,00 197,98

Overige kosten 450,00 660,42

Reservering jubileum 2.500,00 2.500,00

Reservering schoolreisje 6.500,00 5.770,00

Reservering speeltoestellen 2.000,00 2.000,00

Reservering shirts 600,00 600,00

Reservering club van 50 1.250,00 1.000,00

 

Totaal uitgaven 22.140,00 21.954,01



6. Verslag kascommissie
& benoeming nieuw lid

De kascommissie, bestaande uit Jeroen van Hulten, Stephan 

Klerkx en de penningmeester zijn bij elkaar geweest. De 

kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en een verslag 

gemaakt.

Jeroen van Hulten is aftredend als lid van de kascommissie en er 

zal een nieuw lid gezocht worden. 

Ouders kunnen zich aanmelden voor de kascommissie 2021 door 

een email te sturen naar: oudervereniging@olof-palme.nl



7. Vaststellen begroting
2020-2021

 Werkelijk 2019-2020 Begroot 2020-2021

€ €

Ontvangsten  :

Ouderbijdragen incl. reservering tbv schoolreisje 17.408,90 16.500,00

Rente 7,54 0,00

Voorjaarsmarkt 0,00 0,00

Club van 50 1.000,00  1.100,00

Kledingactie 0,00  0,00

Oud Papier 3.506,80  3.500,00

Frituurvet 39,00 40,00

Overige opbrengsten 0,00 0,00

 

Totaal ontvangsten 21.962,24 21.140,00



7. Vaststellen begroting
2020-2021

 Werkelijk 2019-2020 Begroot 2020-2021

€ €

Uitgaven :

Sinterklaas 1.247,51 1.200,00

Kerstmis 221,83 300,00

Carnaval 367,45 600,00

Pasen 26,94 180,00

Schoolslotavond (groep 8) 1.044,24 250,00

Excursies 700,00 700,00

Reservering kamp 4.500,00 4.500,00

Koffie hulpouders 0,00 0,00

Lief en Leed/geledingenavond 1.117,64 750,00

Bankkosten 197,98 260,00

Overige kosten 660,42 450,00

Reservering jubileum 2.500,00 2.375,00

Reservering schoolreisje 5.770,00 6.000,00

Reservering speeltoestellen 2.000,00 1.900,00

Reservering shirts 600,00 575,00

Reservering club van 50 1.000,00 1.100,00

 

Totaal uitgaven 21.954,01 21.140,00



8. Vaststellen ouderbijdrage
2020-2021

Voorstel is om de ouderbijdrage voor 2020-2021 gelijk te houden 

aan afgelopen jaar.

De contributie blijft hiermee op € 29,50 per kind.



9. Commissies



Kerstcommissie

Kerstdiner op school

De oudervereniging verzorgt tijdens het 
kerstdiner iets te drinken voor de kinderen.

Kerst Koek en Zopie op het plein

Wachten onder het genot van een hapje en 
een drankje op het plein gezelliger is dan 
buiten de poort. Daarom organiseert de 
oudervereniging een gratis koek en zopie 
voor de ouders die hun kinderen opwachten 
na het kerstdiner. Gezellig met muziek en 
lampjes erbij.

Ivm Covid-19 zal de Koek en Zopie in 2020 
niet doorgaan.



De verkeerscommissie
Middels de autoloze schooldag, de gele 
strepen actie en verlichtingscontrole worden 
alle betrokkene bewust van de 
verkeers(on)veiligheid rondom de school. 

Voor elke leeftijd is er toepasselijke 
activiteit. Oversteekdiploma (1+2), te voet of 
met de fiets naar school (3), stepjesactie 
(3+4), trapvaardigheid (5+6), 
verkeersexamen (7) en dode hoek (8).

Als gevolg van de Covid-19 pandemie zijn 
helaas trapvaardig, de dodehoek en het 
praktijk verkeersexamen afgelopen jaar 
vervallen.



Coördinatie groepsouders
De oudervereniging coördineert en 
ondersteunt de activiteiten van groepsouders 
binnen de school. Voor tal van activiteiten 
binnen school is extra hulp van ouders nodig. 
De groepsouders helpen de leerkracht met het 
organiseren hiervan. Ook dit jaar is het weer 
gelukt om in alle groepen één of meerdere 
groepsouders te vinden. Met alle 
groepsouders is contact gelegd.



Allergiecommissie
Binnen de Olof Palme is een allergiecommissie actief. 
Ouders die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen een 
email wanneer er binnen de (hele) school activiteiten 
plaatsvinden waarbij sprake is van een traktatie. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met sinterklaas of carnaval. Via deze 
email worden de betreffende ouders geïnformeerd over de 
ingrediënten van de traktatie. Zij bepalen vervolgens zelf of 
hun kind deze traktatie kan ontvangen en gaan hierover in 
overleg met de leerkracht. Vanwege de vele variaties van 
allergieën is het niet mogelijk om een centraal alternatief te 
bieden, maar ouders kunnen dit in overleg met de 
leerkracht zelf op maat doen. Met ingang van het nieuwe 
schooljaar is een nieuwe ouder bereid gevonden om het 
versturen van de mail en het coördineren van de mailgroep 
op zich te nemen.



Hoofdluiscommissie
Bij de Hoofdluiscommissie helpen we waar 
nodig de ‘hoofdluis ouders’ met tips. 

De leerkracht geeft het door als er hoofdluis 
is in de klas en waar nodig ondersteunen we 
dat. 

Lukt het in een gezin niet om het onder 
controle te krijgen, vragen we hulp bij de 
GGD, die het gezin dan verder helpt.



Sinterklaascommissie
De Sinterklaascommissie organiseert in 

samenspraak met het team van alles 
rondom het Sinterklaasfeest. Dit betekent 
dat oudervereniging helpt bij de pietengym 
en het lekkers verzorgt in de aanloop naar 5 
december. Natuurlijk hoort hierbij ook de 
organisatie van het Sinterklaasfeest met 
intocht, lekkers en kadootjes.



Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie probeert op allerlei manieren 

(sponsor) geld te creëren voor de oudervereniging en 
voor gerichte activiteiten of middelen voor de kinderen.

De Club van 50 is een groot onderdeel van de 
Sponsorcommissies waarbij bedrijven of ouders 
financiële steun bieden en zelf mogen meedenken over 
de doelen waar het geld aan besteed wordt.

Verder zamelt de sponsorcommissie onder andere geld 
in door het maandelijks ophalen van oud papier te 
coördineren. Hierbij krijgt de oudervereniging gelukkig 
hulp van een groep enthousiast ouders.

Nieuwe sponsor ideeën zijn van harte welkom!



Commissie Voorjaarsmarkt
Iedere 2 jaar organiseert de oudervereniging 
met hulp van het team een Voorjaarsmarkt. 
Het doel is gezellig samen zijn. 

Kinderen kunnen allerlei spelletjes doen, er 
zijn optredens en er wordt gezorgd voor 
lekkers. Vaak is de markt gekoppeld aan een 
thema.

Ivm de Covid-19 zal komend schooljaar de 
voorjaarsmarkt niet doorgaan.



Commissie speeltoestellen
Wanneer er sprake is van een nieuw 
speeltoestel op het schoolplein denkt de 
commissie speeltoestellen mee over de 
aanschaf. We informeren goed naar de 
wensen van leerkrachten en kinderen en 
ondersteunen als oudervereniging 
financieel.

Komende tijd zal het schoolplein een grote 
vernieuwing ondergaan. Ook hierbij denkt 
de oudervereniging actief mee en 
ondersteunt waar mogelijk.



Paascommissie
Als paasactiviteit maken de kinderen voor 
elkaar een lekker ontbijt.

De oudervereniging zorgt tijdens dit 
paasontbijt voor wat lekkers te drinken en 
soms komt de paashaas ook nog langs met 
een lekker paaseitje.



Carnavalscommissie
De oudervereniging zorg voor een lekkere 
snack en wat te drinken tijdens het 
carnavalsfeest.

Ook financieert de oudervereniging het 
scholenbal waar de kinderen vanaf groep 5 
naar toe gaan.



Commissie Lief en Leed
De commissie Lief en Leed probeert zo goed 
als mogelijk aandacht te hebben voor het lief 
en leed binnen en rondom de school. We 
hebben hiervoor een attentieregeling 
opgesteld. Hierin staat beschreven wat de 
rol van de oudervereniging is bij alle soorten 
lief en leed. 

Denk bijvoorbeeld aan een kaart, een 
bloemetje, een fruitmand, of een bijdrage 
voor een klassenkado.



10. Rondvraag & sluiting


