
Verslag Algemene Vergadering 17-06-2014

LOCATIE: refter 't Haegje

TIJDSTIP: 20h00

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

(penningmeester; EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Eef Heylighen (EH), Siegfried 

Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Iris Walbers (IW), 

Anneleen Witpas (AW), Mathias Vrebosch (meester LO; MV), Sofie De Hondt (zorgjuf; 

SDH)

nieuw lid: Rosita Duchesne (mama van Merel, 2KK)

VERONTSCHULDIGD:  Tamara Elsen (directeur ad interim; TE), Daniël De Jaeger 

(directeur; DDJ), Michael Beckaert (MB)

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

De vergadering begint om 20h05. 

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 (KS),  Ellen 

Camerlinck (EC), Peter De Cat (PDC),  Eef Heylighen (EH), Siegfried Jorssen (SJ), Bart 

Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Iris Walbers (IW) en Anneleen Witpas 

(AW).
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1. Goedkeuring van de agenda

De agenda is goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering

Het verslag van de algemene vergadering van 10-09-2013 wordt goedgekeurd.

3. Evaluatie van het werkjaar 2012-2013

Globale evaluatie: Het schooljaar is voorbijgevlogen! Het was een goed jaar ook al was 

het niet altijd even gemakkelijk (dreigende overgang naar gemeenschapsonderwijs)...

Wat was er positief? 

 De aanpassing van de verkeerssituatie aan de kleuterschool is zeer vlot verlopen 

en werd goed verteerd want er is zo goed als geen reactie op gekomen. 

 De  halloweentocht,  de  spaghetti-avond  en  het  schoolfeest  waren  een  groot 

succes, maar het is wel spijtig dat de wijnproefavond afgelast is geweest omwille 

van  té  weinig  interesse  van  de  ouders.  Voor  de  organisatie  van  deze  drie 

activiteiten  zijn  er  ondertussen  draaiboeken  gemaakt  wat  de  toekomstige 

organisatie ervan zou moeten vereenvoudigen.

 Er is terug een nieuwe boost binnen de OV (enkele nieuwe leden) en er was voor 

de eerste keer toenadering met de oudervereniging van Klimop. Ondertussen is 

er daar een nieuw bestuur verkozen. Het zou leuk zijn om elk jaar (minstens) één 

keer samen te vergaderen met onze collega's uit Wespelaar.

Wat kan er nog verbeterd worden? 

 Er  zou  beter  gecommuniceerd  kunnen  worden  met  de  leerkrachten  over  de 

uitstappen.  In  het  schooljaar  2014-2015  stappen  we  over  naar  een  nieuw 

systeem waardoor de communicatie beter zou moeten verlopen...

4. Verkiezing van de bestuursleden

De Algemene Vergadering aanvaart het ontslag van Karen Schouteden, Ellen 

Camerlinck en Peter De Cat respectievelijk als voorzitter, penningmeester en 
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secretaris van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje op einde van het werkjaar 

2013-2014 (van 01-09-2013 t.e.m. 31-08-2014). Er worden verkiezingen gehouden 

voor de drie bestuursfuncties van de voor het werkjaar 2014-2015 (van 01-09-2014 

t.e.m. 31-08-2015). De stemming gebeurt geheim.

Voorzitter: Karen Schouteden (ontslagnemend voorzitter) is de enige kandidaat voor 

het voorzitterschap. Karen Schouteden wordt verkozen tot voorzitter voor het werkjaar 

2014-2015 met 9 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.

Penningmeester: Ellen Camerlinck (ontslagnemend penningmeester) is de enige 

kandidaat voor het penningmeesterschap. Zij wordt verkozen tot penningmeester voor 

het werkjaar 2014-2015 met 8 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 2014-2015 met 8 

stemmen voor, 0 stem tegen en 1 onthouding.

5. Varia

Statuten: Er staat in de statuten van onze vereniging nergens vermeld wie er mag 

optreden tegen derden. Dat heeft onlangs voor een probleem gezorgd bij het afhalen 

van een aangetekende brief (i.v.m. opvang voor mensen die in schuldbemiddeling 

zijn). Er wordt beslist door de algemene vergadering dat de leden van de raad van 

bestuur mogen optreden tegen derden (9 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 

onthoudingen). Dit zal zo snel mogelijk opgenomen worden in een aanpassing van de 

statuten door toevoeging van “Artikel 5, §5. De leden van de Raad van Bestuur hebben 

het recht om in naam van de verniging op te treden tegen derden.” (zie rood in bijlage 

1).

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 20u30.
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6. Volgende algemene vergadering:

De datum van de volgende algemene vergadering wordt vastgelegd op dinsdag 16-09-

2014 om 20u00 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. Goedkeuring van het activiteitenverslag van het werkjaar 2013-2014

4. Goedkeuring van de rekeningen

5. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2014-2015

6. Aanduiding van verantwoordelijken (webmaster, materiaalmeester, 

werkgroepen)

7. Varia

8. Volgende vergadering


