
Verslag Algemene Vergadering 11-09-2012

LOCATIE: refter 't Haegje

TIJDSTIP: 20h00

AANWEZIGEN: Karen Schouteden (voorzitter, KS), Ellen Camerlinck (penningmeester; 

EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Johan Van Puymbrouck (materiaalmeester; JVP), 
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Gebruikte afkortingen:

AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

NB = nabeschouwing

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

VV = vraag voor

WG = werkgroep
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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, Peter De 

Cat, Sofie De Hondt, Karen Schouteden, Bart Vanmeensel, Johan Van Puymbrouck en 

Iris Walbers. 

1. Goedkeuring van de agenda

 De agenda wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt goedgekeurd.

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

Het  activiteitenverslag  van  het  werkjaar  2011-2012  wordt  goedgekeurd  na  enkele 

kleine wijzigingen (zie bijlage 1).

4. Goedkeuring van de rekeningen

EC heeft de jaarrekening opgesteld gaande van 01-09-2011 tot en met 31-08-2012. 

Iedere aanwezige kreeg een papier met een korte samenvatting die tijdens de 

vergadering werd besproken:

opbrengst opvang €  4,051.75

uitstappen €    -899.60

sneeuwklassen €  3,800.98

tijdschriften €     457.21

schoolfruit € -1,170.21

brunch €  1,397.19

fotograaf €  1,411.25

paasactie €     403.41

schoolfeest €  1,764.55
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sinterklaas €    -762.14

interest en bankkost €     253.56

varia € -5,275.61

totaal ----------------------- €  5,432.34

De rekeningen worden goedgekeurd. JVM en JVP geven kwijting aan de bestuurders.

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

EC heeft de begroting voor het werkjaar 2012-2013 opgesteld (zie bijlage 2). Er wordt 

beslist om: 

● de opbrengst van de opvang van het vorige werkjaar (afgerond tot € 4000) te 

gebruiken voor spelmateriaal (€ 1500) en educatieve uitstappen (€ 2500).

● de winst op de tijdschriften van het vorig werkjaar (afgerond tot € 500) te 

gebruiken voor de aankoop van prentenboeken voor het voorleesproject.

Voor de Sint wordt er een budget van € 5 per leerling voorzien voor de aankoop van 

een klascadeau voor de leerlingen van de 1KK, 2KK en 3KK en het 1LJ, 2LJ en 3LJ. De 

kleuterleerkrachten hebben beslist om het budget te herverdelen als € 100 per klas. 

De leerkrachten uit de lagere school gaan dit nog onderling bespreken. Er wordt 

gevraagd aan de leerkrachten om het klascadeau zelf te gaan aankopen met 

facturatie aan de OV.

Het budget wordt goedgekeurd.

6. Varia

EC heeft de belastingsbrief reeds ingevuld (deadline in oktober) en laat de papieren 

ondertekenen door de voorzitter.

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

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

werkjaar 2012-2013 zal doorgaan op dinsdag 04-06-2013 om 20h00 in de refter van ’t 

Haegje.

Agendapunten voor volgende algemene vergadering:

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering

3. Evaluatie van het werkjaar 2012-2013

4. Verkiezing van de bestuursleden voor het werkjaar 2013-2014

5. Varia

6. Volgende algemene vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

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

mailto:secretaris@ovthaegje.be

