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De vergadering begint om 20h10. 

Enkel vaste leden van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje hebben stemrecht op 

de Algemene Vergadering. Onder de aanwezigen zijn dit Ellen Camerlinck, Thu Dang 

Kim,  Peter  De  Cat,  Sven  De  Mey,  Karen  Schouteden,  An  Sevenants,  Johan  Van 

Puymbrouck en Isabelle Verhaert. Sigrid Op De Beeck heeft een volmacht gegeven aan 

Karen Schouteden.

1. Goedkeuring van de agenda

 De agenda is goedgekeurd.
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2. Evaluatie van het afgelopen werkjaar

Globale evaluatie: Het was een leuk en aangenaam jaar met een tendens in de goede 

zin. Het deed deugd om nieuw bloed binnen de vereniging te hebben... 

Wat was er positief? De voorstelling van de werking van de OV tijdens de info-avond in 

het begin van het schooljaar was een zéér goed idee. We hebben er een aantal 

gemotiveerde, nieuwe vaste leden aan overgehouden. Het was het eerste jaar dat de 

activiteiten georganiseerd werden in werkgroepen met een verantwoordelijke. Het 

wordt ervaren als een uitstekend concept. De organisatie verloopt veel vlotter en hoeft 

niet meer te gebeuren tijdens de werkvergaderingen. Daar dient er nu enkel nog een 

overzicht gegeven te worden van de besluiten van de werkgroepvergaderingen. Er 

werd al enkele schooljaren gedacht aan het organiseren van een gespreksavond, maar 

dit schooljaar werd dit idee voor het eerst gerealiseerd. De gespreksavond was een 

succes en is zeker voor herhaling vatbaar.

Wat kan er nog verbeterd worden? We stellen als doel voorop om voor de organisatie 

van alle activiteiten een draaiboek op te stellen. Daardoor zouden de activiteiten nog 

sneller en efficiënter georganiseerd kunnen worden. We moeten er in de toekomst ook 

beter op letten dat we geen grote activiteiten plannen vlak na een schoolvakantie 

(zoals dat dit schooljaar was voor de oorspronkelijk geplande maar niet uitgevoerde 

familieactiviteit). 

3. Verkiezing van de bestuursleden

De Algemene Vergadering aanvaart het ontslag van Sven De Mey, Ellen Camerlinck en 

Peter De Cat respectievelijk als voorzitter, penningmeester en secretaris van de v.z.w. 

Oudervereniging GBS 't Haegje op einde van het werkjaar 2011-2012 (van 01-09-2011 

t.e.m. 31-08-2012). De ontslagnemende bestuursleden worden bedankt voor de inzet 

tijdens het aflopende werkjaar 2011-2012 door de aanwezigen in naam van de OV, het 

schoolpersoneel en het schoolbestuur. 
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Er worden verkiezingen gehouden voor de drie bestuursfuncties van de voor het 

werkjaar 2012-2013 (van 01-09-2012 t.e.m. 31-08-2013). De stemming gebeurt 

geheim.

VOORZITTER: Sven De Mey (ontslagnemend voorzitter) en Karen Schouteden (vast lid) 

zijn allebei kandidaat voor het voorzitterschap. Sven De Mey is het vaste lid dat al het 

langste actief is in de OV en heeft goede en slechte tijden meegemaakt maar heeft 

zich ongeacht de sfeer altijd ten volle blijven inzetten voor de vereniging. Karen 

Schouteden draait nu één jaar mee en heeft het ervaren als een goed jaar. Ze is heel 

enthousiast en wil zich nog meer inzetten voor de OV en beschouwt het 

voorzitterschap als de ideale manier daarvoor. Ze heeft er “tijd en goesting” voor. 

Karen Schouteden wordt verkozen tot voorzitter voor het werkjaar 2012-2013 (8 

stemmen voor Karen Schouteden, 1 stem voor Sven De Mey, 0 onthoudingen).

(SDM verlaat de vergadering waardoor er nog 8 stemgerechtigden overblijven)

Penningmeester: Ellen Camerlinck (ontslagnemend penningmeester) is de enige 

kandidaat voor het penningmeesterschap. Zij wordt verkozen tot penningmeester voor 

het werkjaar 2012-2013 (7 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding).

Secretaris: Peter De Cat (ontslagnemend secretaris) is de enige kandidaat voor het 

secretarisschap. Hij wordt verkozen tot secretaris voor het werkjaar 2012-2013 (7 

stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding).

4. Varia

geen.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 20u45.
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5. Volgende algemene vergadering:

De eerste algemene vergadering van v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje van het 

schooljaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 11-09-2012 om 20h00 in de refter van 

’t Haegje.

Agendapunten voor volgende algemene vergadering:

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het activiteitenverslag van het werkjaar 2011-2012

3. Goedkeuring van de rekeningen

4. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2012-2013

5. Varia

6. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

secretaris van de oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be).

mailto:secretaris@ovthaegje.be

