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Datum: 23 november 2020 

Notulen: Algemene ledenvergadering OV 

Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, Ilse Grooten, Claudia Molijn, Pia 
Muitjens, Dimitri Palmen, Vera Schiefer, Jessica Vliegen (voorzitter)  

Afwezig: Joanna Heijne, Eveline Pieters, Clarice Soogelee, Sandy Swieringa, Kim Vliegen 

Gast: Jeroen Conjaerts 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de Algemene 
Ledenvergadering van schooljaar 2020-2021.  
 
De voorzitter legt uit wat het doel is van de Oudervereniging 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. Ouders kunnen zich aanmelden als hulpouder. Zij zullen dan benaderd worden 
om mee te helpen bij activiteiten. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2019-2020 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 17 september 2019 worden zonder 
wijzigingen vastgesteld. Deze zullen op de website van Cortemich geplaatst worden. 
 
Actielijst: 
De kascontrole moet nog worden uitgevoerd. Marleen en Claudia pakken dit op. 
 

3. Terugblik 2019-2020 
De OV heeft in schooljaar 2019-2020 ondersteund bij de volgende activiteiten: 

• Presentatiegroep 
• Leespromotie 
• Schoolreis 
• Sinterklaas 
• Kerstwandeling 
• Kerstontbijt 
• Carnaval 
• Eiertitsjen 
• Kasteelfeest 
• Verkeer 

 

OuderVereniging Cortemich 
E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl 
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Vanwege corona hebben enkele activiteiten een andere invulling gekregen of zijn geheel 
geannuleerd. 
 

4. Financieel jaarverslag 2019-2020, begroting 2020-2021 
Het financieel jaarverslag 2019-2020 wordt toegelicht.  
De Ouderbijdrage is door Innovo afgeschaft. De Oudervereniging krijgt voor het 
organiseren van activiteiten een budget van school. Mochten de kosten meer zijn dan het 
budget, dan kunnen de extra kosten betaald worden van het spaargeld. 
Het kasteelfeest is niet begroot omdat dit door school betaald wordt. 
De post Kerst is voor het kerstontbijt. Mochten de kosten hiervoor hoger uitvallen, dan 
kunnen deze eventueel gecompenseerd worden door het budget voor de kerstmarkt. 
 
De begroting 2020-2021 wordt ook toegelicht. Alle activiteiten zijn begroot, ondanks dat 
het mogelijk is dat deze niet doorgaan/zijn doorgegaan. 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 

5. Jaarplan/Programma 2020-2021 
De OV ondersteunt in schooljaar 2020-2021 de volgende activiteiten: 
• Presentatiegroep 
• Leespromotie 
• Schoolreis 
• Sinterklaas 
• Kerstmarkt/wandeling 
• Kerstviering, -ontbijt 
• Carnaval 
• Eiertitsjen 
• Kasteelfeest 
• Verkeer 
• Musical 
 

6. Bestuursleden 
De voorzitter legt uit wat verwacht wordt en wat men kan verwachten als bestuurslid.  
Als aspirant bestuurslid loop je 1 jaar mee waarna inschrijving bij de KvK zal worden 
gedaan. 
Vanaf volgend schooljaar zijn enkele plekken vacant: voorzitter, penningmeester en 3x 
bestuurslid. Mocht er interesse zijn in een van deze functies, gelieve dit door te geven 
aan de voorzitter. 

 
7. Rondvraag / WVTTK 

Vera geeft aan dat het wellicht mogelijk is om via Isy de vacatures actiever onder de 
aandacht te brengen. 
De voorzitter geeft hierop aan mensen ook gericht benaderd kunnen worden. Op zeer 
korte termijn is er telefonisch overleg met 2 ouders over een eventuele deelname aan de 
Oudervereniging. 
 

8. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.  
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Actie Wie Deadline Status 

Aanbieden notulen 17-09-2019 ALV 
aan Mitchel voor plaatsing op website 

Claudia  22-11-2021  

Kascontrole Marleen en 
Claudia 

Vóór begin 
volgend 
schooljaar 

 

 


