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Datum: 19 september 2017 

Notulen: Algemene ledenvergadering OV 

Aanwezig: Dimitri Palmen, Kim Vliegen, John van Liere, Clarice Soogelee, Sandy 
Swieringa, Pia Muitjens, Marleen van den Berg, Ilse Grooten, Jessica Vliegen, Claudia Molijn 

Afwezig: Rachel Vis, Joanna Peters en Bert Peeters 

Gast: Marieke Reichrath 

 

1. Opening  
Jessica opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de algemene 
ledenvergadering van schooljaar 2017-2018. Er is 1 ouder aanwezig; welkom aan 
Marieke Reichrath. 
 
De voorzitter legt uit wat de Oudervereniging inhoudt en dat alle vergaderingen van de 
OV openbaar zijn. Alle ouders worden automatisch lid bij de aanmelding van hun kind. 
Wie geen lid wil zijn, kan dit voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar maken.  
 
De voorzitter heeft ter voorbereiding een presentatie gemaakt. Deze wordt met de 
notulen meegezonden. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2016-2017 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 20 september 2016 worden zonder 
wijzigingen vastgesteld. Deze zullen op de website Cortemich geplaatst worden. 
 

3. Terugblik 2016-2017 
Zie bijlage: presentatie algemene ledenvergadering 19 september 2017. 
 
De OV heeft in schooljaar 2016-2017 ondersteund bij de volgende activiteiten: 

• Presentatiegroep 
• Leespromotie 
• Sinterklaas 
• Kerstwandeling 
• Kerstontbijt 
• Carnaval 
• Schoolreis 
• Kasteelfeest 
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4. Financieel jaarverslag 2016-2017, begroting 2017-2018 
Een actueel overzicht van het jaarverslag volgt nog. Dit i.v.m. de overdracht van de 
vorige penningmeester. 
 
De begroting 2017-2018 (zie bijlage) wordt door Marleen toegelicht. Gevraagd wordt of er 
eventueel een budget is voor de leespromotie. Dit kan toegevoegd worden bij “overig”. 
John geeft aan dat dit ook bij school kan worden gedeclareerd. De werkgroep zal 
bekijken welke materialen nodig zijn. 
 
De kascontrole 2017-2018 wordt z.s.m. gepland. 
 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 

5. Jaarplan/Programma 2017-2018 
De OV ondersteunt in schooljaar 2017-2018 de volgende activiteiten: 
• Presentatiegroep 
• Leespromotie 
• Schoolreis groep 7 
• Kerstmarkt / -wandeling 
• Sinterklaas 
• Kerstontbijt / -viering 
• Carnaval 
• Paasactiviteiten (eiertitsjen-vastenactie) 
• Koningsspelen 
• Kasteelfeest 
• 10-jarig bestaansfeest 

 
6. Bestuursleden 

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er enkele wijzigingen: 
• Jessica Vliegen wordt voorzitter 
• Marleen van den Berg wordt penningmeester 
• Claudia Molijn is nieuw lid van de OV en wordt tevens secretaris 

 
7. Rondvraag / WVTTK 

Er zijn geen rondvragen/mededelingen. 
 

8. Sluiting 
Jessica bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.  

Actie Wie Deadline Status 

Aanbieden notulen 20-09-2016 ALV 
aan Mitchel voor plaatsing op website 

Claudia Molijn 15-10-2017  

Kascontrole: Rob Vinken en Marleen  Marleen 28-11-2017  

 


