
Verslag Algemene Vergadering 09-06-2015

LOCATIE: refter 't Haegje

TIJDSTIP: 20:00

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

(penningmeester; EC), Peter De Cat (secretaris; PDC), Koen Ceulemans (KC), Rosita 

Duchesne (RD), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Anneleen Witpas

(AW), Katrien Blommaers (kinderverzorgster; KB), Katrien Swaan (leerkracht IK; KS)

nieuw lid: Fleur Cloetens (mama van Adelinde en Helena)

VERONTSCHULDIGD: Tamara Elsen (waarnemend directeur; TE), Iris Walbers (IW), 

Daniël De Jaeger (directeur; DDJ), Michael Beckaert (MB), Eef Heylighen (EH), Siegfried 

Jorssen (SJ)

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 20:05.

Er volgt een korte voorstellingsronde voor het nieuw lid.

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), Koen Ceulemans (KC), Rosita Duchesne (RD), Bart

Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP) 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 16-09-2014 wordt goedgekeurd.

3.Evaluatie van het werkjaar 2014-2015

Globale evaluatie: We hebben een succesvol jaar achter de rug. Er werd voor de eerste

keer een kerstkaartenactie georganiseerd en dat was een winstgevende activeit voor

een minimum aan werk. De halloweentocht, de spaghettiavond en de paasactie was

ook dit jaar weer een succes.

Wat was er positief? 

 We hebben een nieuw systeem voor de registratie van de opvang ingevoerd. In het

begin had het wat last van kinderziektes maar het lijkt nu toch goed te werken.

 De interactie tussen de leerkrachten en de leden van de OV werd positief ervaren.

Dat was vooral te voelen tijdens de spaghettiavond, zowel het samenwerken in de

keuken als het samen eten.

Wat kan er nog verbeterd worden? 

 De tweedehandsbeurs is niet kunnen doorgaan wegens te weinig inschrijvingen.

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 

secretaris van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje op einde van het werkjaar 

2014-2015 (van 01-09-2014 t.e.m. 31-08-2015). Er worden verkiezingen gehouden 

voor de drie bestuursfuncties van de voor het werkjaar 2015-2016 (van 01-09-2015 

t.e.m. 31-08-2016). De stemming gebeurt geheim.
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Voorzitter: Karen Schouteden (ontslagnemend voorzitter) is de enige kandidaat voor 

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

2015-2016 met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.

Penningmeester: Er werd tijdens de werkvergadering van dinsdag 20-05-2015 beslist 

om het stuk van de opvang af te splitsen van de boekhouding zodat het niet 

noodzakelijk door dezelfde persoon dient uitgevoerd te worden. Er werd een extra 

bankrekening geopend om dit te kunnen realiseren. Er wordt beslist om twee aparte 

bankkaarten aan te vragen voor de twee verschillende rekeningen en te vragen of het 

mogelijk is om op zijn minst één ervan te personaliseren om ze gemakkelijk uit elkaar 

te kunnen houden. Rosita Duchesne is momenteel de enige kandidaat om het stuk van

de opvang op zich te nemen, maar ze wil dit enkel doen als er niemand anders toe 

bereid is. Er wordt beslist om opvangverantwoordelijke niet als extra bestuursfunctie in

te voeren. Ellen Camerlinck zou willen stoppen als penningmeester omwille van 

professionele redenen. Er zijn twee kandidaten (Fleur Cloetens en Ann Daems) om 

haar op te volgen maar slechts één van hen kon aanwezig zijn tijdens deze algemene 

vergadering. Ze hebben echter geen van beide ervaring met deze bestuursfunctie. 

Ellen Camerlinck stelt zich daarom in extremis toch terug kandidaat voor het 

penningmeesterschap op voorwaarde dat het schooljaar 2015-2016 beschouwd wordt 

als een overgangsjaar waarin de nieuwe kandidaten door haar opgeleid worden. Zij 

wordt verkozen tot penningmeester voor het werkjaar 2015-2016 met 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 2015-2016 met 7 

stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.

5.Varia

 Huishoudelijk reglement: Het huishoudelijk reglement zou aangepast moeten 

worden want het is verouderd. Er staan bijvoorbeeld nog foute dingen in over de 

opvang. 

Vzw OUDERVERENIGING GBS ‘t Haegje,

Verhaegenlaan 7, 3150 Haacht – 0497/44.09.89

P a g i n a  | 3



De vergadering wordt afgesloten omstreeks 20:30.
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6.Volgende algemene vergadering:

De datum van de volgende algemene vergadering wordt vastgelegd op dinsdag 15-09-

2015 om 20:00 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 2014-2015

4.Goedkeuring van de rekeningen

5.Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2015-2016

6.Aanduiding van verantwoordelijken (webmaster, materiaalmeester, werkgroepen)

7.Varia

8.Volgende vergadering
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