Notulen vergadering oudervereniging De Bonte Tol
Datum: dinsdag 21september 2019
Plaats/tijd: teamkamer hoofdgebouw: 20.00 uur
Aanwezig:, Carolien Jonk-Bijloo (notulist), Melanie Schulze, Angèle Hulshof, Lilian Jim en Martine van Teerns
Afwezig:. Laurence Steegstra, Miriam Roozendaal, , Tamara Bel, Yvonne van Waardenberg, , Sonja Rauws, Hans van den
Aker, Wendy Vrijenhoek (DBT)en Judith van Leeuwen.
Gast: Joke Meeuwsen
Opening
Tijdens de opening van de vergadering zijn alle aanwezigen verwelkomd.
Carolien stelt de vraag of er nog aanmeldingen zijn voor het oppakken van het voorzitterschap.
Martine geeft aan als er geen aanmeldingen zijn of nog komen zij deze rol op zich wilt nemen.
De aanwezige stemmen daarmee in.
Notulen
Start van het nieuwe schooljaar zal dan weer een jaarverslag gemaakt moeten worden van het afgelopen jaar.
Dit wordt opgepakt door Carolien met aanvullingen vanuit het team (VZ en Pen).
Lief en Leed
Cherelle gaat trouwen en heeft een kaartje ontvangen van de OV.
Jeu de boule:
Laurence
Toernooi is 25 september en er doen 4 kinderen mee
Aankomende activiteiten
Voor het komend schooljaar staan de weer diverse activiteiten op de planning. Vanuit de OV worden de volgende
activiteiten ondersteund of begeleid.
Slaapfeest:
Martine verzorgt de boodschappen voor deze avond.
Sinterklaas:
Judith, Carolien en Joke
Vrijdagavond 15 november versieren
Het team heeft intussen contact gezocht wie er vanuit de OV de ondersteuning verzorgd.
De Sint moet die dag contact betaald worden die dag (280,00 euro). Tijdens de sint inkopen moet er ook een
verlichtingssnoer gekocht worden voor het speellokaal.
Kerst:
Yvonne, Martine, Sonja, Lilian, Joke en Hans?
Vrijdagavond 6 december versieren
Sporttoernooi:
Laurence, Miriam ? en …….
Sportdag:
Sonja en Tamara
Komkommer en ijsjes
Koningsdag:
Lilian en Angele
Avondvierdaagse:
Angèle en Joke
Schoolfotograaf:
Judith, Carolien en Angele

Musical:
Melanie, Martine en voor de 2e avond nog 1 extra ……..
Financieel:
Voor schooljaar 2019/2020 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 40,00 euro.
Actielijst:
Aangepast en bijgewerkt.
Rondvraag:
Melanie vraagt of de trap nog besteld kan worden voor de versieringen plaats gaan vinden. Iedereen ziet daar het
voordeel van in.
Yvonne geeft terecht aan dat we dit jaar moeten inzetten op het werven van nieuwe leden omdat er binnen 2 jaar minimaal
vier leden de vereniging gaan verlaten. Tijdens de komende vergaderingen moeten we hierover nadenken hoe we dit
willen aanpakken.

ACTIELIJST
Actie

Door

Vastgesteld d.d.

Gereed d.d.

Werken aan jaarverslag

Martine/Carolien

08-10-15

doorlopend

Raamplannen werkgroepen digitaal aan OV
verstrekken

Wendy
→ dat moeten de
werkgroepen
doen.

08-10-15

doorlopend

Beheren FB-pagina

Hans / Yvonne

08-10-15

doorlopend

Goedkeuren notulen en op de drive van
OV Bonte Tol zetten

Martine

16-02-17

doorlopend

Goedgekeurde notule op de website
van de Bonte Tol zetten

Wendy

16-02-17

doorlopend

Trap aanschaffen

Melanie

24-09-2019

Voor 15/11 a.s.

Lichtsnoer speellokaal aanschaffen
Nog opmeten hoeveel meter

Sint groep

24-09-2019

Voor 15/11 a.s.

3 x kerst banners
3 x sinterklaas banners

Lillian/Melanie

24-09-2019

Voor 15/11 a.s.

