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Notulen Algemene Ledenvergadering  
Ouder Vereniging basisschool de Vleugel Nieuwegein 
Volgnummer 20231 
Schooljaar: 20222023 

Datum, plaats 15 februari 2023 MEET  Online 

 

Aanwezig (OV)    

 David Smits (DS) Voorzitter oudervereniging@devleugel.net 

 Marjolijn Visscher (MV) Secretaris  

Afwezig (OV) Almer Swaaf (AS) Penningmeester  

Notulen Joppe van Saaze (JvS)    

 

 

 Onderwerpen 
 

 

01. Mededelingen/welkom  
 Almer Swaaf (penningmeester) is wegens prive omstandigheden afwezig en het 

penningmeesterschap zal tijdelijk worden opgevangen door Marjolijn. 

Agenda is vastgesteld 

Volgende ALV zal weer live op school zijn.  

 

 

02. Notulen vorige ALV / afspraken notulen  
 De zijn helaas niet beschikbaar.  Indien beschikbaar zullen deze nog worden verstrekt.  

Notulen zullen in het vervolg op social schools worden geplaatst.  

 

DS 

Allen 

03. Overblijf   
 o   Huidige overblijf wordt georganiseerd door Irene van Oord, dit gaat goed. Wel wordt 

opgemerkt dat het vullen van het rooster soms lastig is, met name bij de kleuters.  

Voorstel is poster te maken en op het raam te zetten voor extra ‘hulpouders’ hiervoor.  

o   Vraag is of het vorig jaar aangegeven continurooster vanuit directie Vleugel nog verder 

wordt onderzocht en wat men hierin wil. DS zal dit met Directie opnemen.  

 

 

 

JvS 

 

DS 

04. Financieel – Jaarafsluiting 20212022  
 o   Afsluiting 2021 – 2022 is opgesteld nov2022.  

Opmerkingen/punten nav de afsluiting:  

o   minder betalende leden als vooraf ingecalculeerd, echter ook lagere kosten waardoor 

nihil verschil. Meer actief sturen op betalingen.  

o   Meerdere geluiden dat facturen niet ontvangen zijn. Controle administratie icm school.  

o   Lustrum – wanneer vindt dit plaats? Aanzienlijke reservering.  

Er wordt decharche verleend voor 20212022. De jaarsluiting 20212022 is akkoord.  

 

 

MV 

DS 

MV 

DS/MV 

DS 

05. Financieel – Begroting 20222023  
  Begroting 20222023 is opgesteld en besproken.  

Begroting is vastgesteld met onderstaande opmerkingen in acht genomen.  

o   Algemene reserve nu 50%, deze verlagen? Voorstel is 1000, per jaar (vanaf heden) 

omlaag tot reserve tot 5000,. ALV stemt voor.  

o   Optie grote gezinnen  bij meerdere kinderen – is mogelijk per kind in te stellen. 80% 3de 

kind / 60% 4de kind, dit nog bespreken met Directie de Vleugel. Dit is binnen de begroting 

te realiseren. ALV stemt voor.  

o   In de begroting is geen inflatie voorzien, wel groei van de school (leerlingaantal) is 

meegenomen. 

o   Vrijkomen van reserveringen en overschot totaal ca. 9000, zo spoedig mogelijk 

gebruiken voor investering in de school voor de kinderen. Zie punt 6.  
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06. Schoolinvesteringsmogelijkheden   

  Er is een beschikbaar budget vrijgekomen vanuit de Oudervereniging van negenduizend 

euro.  

Er worden een aantal voorstellen gedeeld: 

o   Podiumgear (boxen, mengtafel, bekabeling, verlichting e.d.) 

o   Extra chromebooks  

o   Muziekset 

o   Buitenspeelgoed  

o   Robots voor programmeren 

o   Diverse kleine benodigdheden voor school 

o   Speeltoestellen op schoolplein (glijbaan oid) 

o   Gastlessen  

o   Bebording rondom de school – onderdeel MR.  

o   Springkussen VERVALT.  

Voorstel is dat er op social school algemeen input gevraagd wordt aan ouders. Kan van 

kleine tot grotere investeringen. Bestuur zal hierna een top 5 maken en kijken welke 

mogelijkheden werkelijk gerealiseerd worden.  

Dit wordt vrijdag 172 geplaatst met einddatum 28 feb. Eind maart investeringen doen en 

leuk moment van maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 

07. Samenstelling Oudervereniging / ouderparticipatie  

  Momenteel is David Smits voorzitter, gezien druk leven lastig te combineren, maar indien 

iemand graag voorzitter zou willen worden zijn hier de mogelijkheden voor.  

o   Interim Penningmeester Marjolijn tot eind schooljaar. Gesprek met Almer zal nog 

worden gevoerd of hij verwacht schooljaar 20232024 te doen.  

o   Combinatie maken van participerende ouders (bibliotheekouders) en OV, afstemmen 

met directie de vleugel.  

o   Er is altijd ruimte voor betrokken ouders om bij de OV actief lid te worden. Dit kan 

voor kleine en grotere functies/taken. Ook wellicht een flex pool.  Sommige taken kosten 

minimale inspanning maar zijn het waard!  

 

 

 

 

 

DS 

08. Activiteitenkalender  

  Activiteitenkalender van de School  

Avondvierdaagse – wordt niet vanuit school gedaan maar vorig jaar door Maartje.  

Koningsspelen  

Schoolvoetbal 

Lentefeest?  

Eindfeest 

Er zal met de directie worden besproken welke activiteiten er dit jaar nog plaatsvinden. 

Deze wordt nog gedeeld.  

o   Schoolfoto’s – de OV vindt dat dit bij school hoort. JvS neemt dit mee in het MR overleg.  
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09. Rondvraag / opmerkingen  

  o   Social schools – alleen voor schoolgerelateerde zaken. verzoek om minder ‘algemene 

nieuwegein nieuws’ te plaatsen.  

o   Social Schools – is het mogelijk om mail ook te voorzien van tag algemeen en 

klasgerelateerd?  

o   Soms te veel tegelijk op social schools, wellicht beter af te stemmen? Algemeen werkt 

Social Schools goed.  

o  DS bedankt MV en de kascommissie voor haar inzet mbt de financiën.  
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