
Verslag Algemene Vergadering 15-09-2015

LOCATIE (TIJDSTIP): refter 't Haegje (20:00)

AANWEZIGEN: Karen Schouteden (voorzitter; KS),  Peter De Cat (secretaris; PDC), 

Michael Bekaert (MB), Fleur Cloetens (FC), Siegfried Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel 

(BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Iris Walbers (IW), Anneleen Witpas (AW), Daniël 

De Jaeger (directeur; DDJ), Inge Vranckx (halftijds juf 1LJB, halftijds juf 4LJ & 6LJ; IV), 

Sandra Vanberlamont (juf. IK; SB)

Nieuw lid: Anne-Marie Steens (AMS), Ann Daems (AD)

VERONTSCHULDIGD:  Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Koen Ceulemans (KC),

Rosita Duchesne (RD)

Gebruikte afkortingen:

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

De vergadering begint om 20h05. We beginnen met een voorstellingsronde. 

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,  Peter De

Cat, Michael Bekaert, Fleur Cloetens, Siegfried Jorssen, Bart Vanmeensel, Johan Van

Puymbrouck, Iris Walbers en Anneleen Witpas. 

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.
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3. Goedkeuring van het activiteitenverslag van het werkjaar 2014-2015

Het activiteitenverslag van het werkjaar 2014-2015 wordt goedgekeurd (zie bijlage 1).

Er wordt nog aan de leden van het klusjesteam gevraagd om een lijst door te sturen

van  de  klusjes  die  tijdens  het  werkjaar  2014-2015  afgewerkt  werden  om  het

activiteitenverslag te kunnen vervolledigen.

4. Goedkeuring van de rekeningen

EC heeft de jaarrekening opgesteld gaande van 01-09-2014 tot en met 31-08-2015. 

Een overzicht met alle details was beschikbaar tijdens de vergadering en werd 

doorgegeven onder de aanwezigen ter inzage. Hieronder wordt er een korte 

samenvatting gegeven:

 opbrengst opvang 11.761,80 € (door de verhoging van de prijs is er veel meer 

binnengekomen dan de vorige jaren)

 uitstappen -2.696,18 € 

 kerstkaartenactie:  2.103,30 € 

 tijdschriften:     459,22 € (is terug het normale bedrag)

 schoolfruit:    -476,56 €

 spaghettiavond:  2.267,08 €

 fotograaf:     114,00 € (het was een schooljaar met enkel klasfoto's waardoor

er een aanzienlijk kleinere opbrengst is dan in het schooljaar 2013-2014)

 familieactiviteit:     787,71 €

 paasactie:     376,35 €

 schoolfeest:  2.645,67 €

 sinterklaas:   –873,50 € 

 interest en bankkosten:       19,35 €

 varia -5,459.03 €

 totaal ----------------------- 11.029,01 €

De rekeningen worden unaniem goedgekeurd. BVM en SJ geven kwijting aan de 

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

EC heeft de begroting voor het werkjaar 2014-2015 opgesteld (zie bijlage 2). Enkele 

toelichtingen bij de begrote bedragen: 

 Speeltoestel LS: Het speeltoestel op de speelplaats van de LS zou nog een 

tweetal jaar kunnen meegaan. Het gaat ondertussen al een tiental jaar mee. Er 

kan dit jaar al uitgekeken worden naar een gewenst speeltoestel ter vervanging 

ervan zodat het tijdens het schooljaar 2016-2017 gebudgetteerd kan worden.

 Zandbak KS: Het zou nog haalbaar moeten zijn om de zandbak van de KS te 

vervangen tijdens het schooljaar 2015-2016. SJ legt kort het huidige concept uit, 

maar het moet nog in detail besproken worden tijdens een aparte vergadering. 

Het huidig concept kost ongeveer 13.500 €. Er wordt beslist om een budget van 

15.000 € hiervoor te voorzien.

 Educatieve uitstappen: Er wordt, net zoals tijdens het vorig schooljaar, een 

budget van 10 € per leerling voorzien voor educatieve uitstappen. De rest van 

de kosten moeten gedekt worden door de ouders rekening houdend met de 

maximumfactuur.

Het budget wordt unaniem goedgekeurd.

6. Aanduiding van verantwoordelijken

De volgende verantwoordelijken worden aangeduid voor het schooljaar 2014-2015:

 functie opvang (OV): Ellen Camerlinck (tot er iemand anders het wil overnemen) 

 functie webmaster (OV): Johan Van Puymbroeck

 werkgroep klusjesteam (OV): Michael Beckaert

 werkgroep familieactiviteit (OV): Mihael Beckaert & Rosita Duchesne

 werkgroep boekenbeurs (samen): Anneleen Witpas

 werkgroep spaghettiavond (samen): Karen Schouteden

 werkgroep kerstkaartenactie (samen): Karen Schouteden

 werkgroep paasactie (OV): Peter De Cat

 werkgroep sinterklaasfeest (samen): Peter De Cat
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 werkgroep schoolfeest (samen): Karen Schouteden

7. Varia

 Geen items 

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 20u55.
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8. Volgende algemene vergadering:

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

werkjaar 2015-2016 zal doorgaan op dinsdag 14-06-2016 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 2015-2016

4. Verkiezing van de bestuursleden voor het werkjaar 2016-2017

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

