
Verslag Algemene Vergadering 10-09-2013

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), 

Sofie De Hondt (zorgjuf; SDH), Iris Walbers (IW), Anneleen Witpas (AW), Tamara Elsen 

(directeur ad-interim; TE), Ilse Bries (juf. 1KK; IB), Nancy Willems (juf. 2LJ; NW)

VERONTSCHULDIGD:  Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Bart Vanmeensel (BVM), Eef 

Heylighen (EH)

Gebruikte afkortingen:

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

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  Karen  Schouteden,  Ellen 

Camerlinck, Peter De Cat, Johan Van Puymbrouck, Sofie De Hondt, 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 2012-2013

Het activiteitenverslag van het werkjaar 2012-2013 wordt goedgekeurd (zie bijlage 1).
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4. Goedkeuring van de rekeningen

EC heeft de jaarrekening opgesteld gaande van 01-09-2012 tot en met 31-08-2013. 

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

vergadering werd besproken:

 opbrengst opvang €  4,106.55

 uitstappen € -7,921.76 (is zwaar negatief aangezien we nog facturen van 

uitstappen van de vorige twee schooljaren hebben ontvangen van de gemeente)

 sneeuwklassen €     308.35

 tijdschriften €     637.59

 schoolfruit € -1,131.54 (de reden hiervoor wordt beschreven in het verslag 

van de werkvergadering van 10-09-2013)

 spaghettiavond €  2,271.42

 fotograaf €     323.40 (het was een schooljaar zonder individuele foto's)

 familieactiviteit €     235.95

 paasactie €     214.58

 schoolfeest €     790.65

 sinterklaas € -1,171.03 (de uitgaven liggen beduidend hoger dan in het   

schooljaar 2011-2012 aangezien er nu ook een klascadeau gegeven wordt aan het 1LJ, 2LJ en 3LJ en 

bovendien hebben de leerlingen nu een heel pakje van 4 speculazen gekregen i.p.v. één losse 

speculaas) 

 interest en bankkost €     155,02

 varia € -3,458.92 (met o.a. de aanschaf van de picknicktafels)

 totaal ----------------------- € -5,256.45

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

5. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2013-2014

EC heeft de begroting voor het werkjaar 2013-2014 opgesteld (zie bijlage 2). Er wordt 

beslist om: 
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 het budget voor spelmateriaal voor de kleuterschool op te trekken tot € 1,100. 

Vorig schooljaar hebben zij nog niets uitgegeven (het tuinhuis van de 

kleuterschool is nog niet af) terwijl de leerkrachten van de lagere school een 

dergelijk bedrag hebben uitgegeven aan spelmateriaal (inclusief de rekken voor 

in het tuinhuis). Er wordt bovendien nog een extra budget voorzien van € 600 

voor educatief materiaal voor de kleuterschool en de lagere school tezamen.

 een uitgavenpost voor de website te voorzien voor € 1,000.

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

gebruiken voor de aankoop van boeken voor de schoolbibliotheek.

 de opbrengst van de opvang van het vorige werkjaar (afgerond tot € 4,000) te 

gebruiken voor educatieve uitstappen. Er moeten echter nog uitstappen van het 

schooljaar 2012-2013 betaald worden (facturen nog niet ontvangen van de 

gemeente) waardoor er éénmalig een extra budget van € 2,700 wordt voorzien. 

 de bijdrage voor de Sint te verlagen tot € 80 per klas voor de 1KK, 2KK, 3KK, 1LJ, 

2LJ en 3LJ (9 klassen, dus € 720 in totaal) onder het motto: “het is crisis voor 

iedereen, dus ook voor de Sint”. Er wordt gevraagd aan de leerkrachten om het 

klascadeau zelf te gaan aankopen met facturatie aan de OV. Daarboven komen 

nog de aankoop van mandarijnen, chocolade, speculaas en strooisnoep en het 

schaatsen van het 4LJ, 5LJ en 6LJ waardoor er een totaalbudget van € 1,000 

gebudgetteerd wordt voor de Sint.

Het budget wordt goedgekeurd.

6. Varia

 belastingsbrief: 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 2013-2014 zal doorgaan op dinsdag 17-06-2013 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 2013-2014

4. Verkiezing van de bestuursleden voor het werkjaar 2014-2015

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

