
Verslag Algemene Vergadering 14-06-2016

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

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

Michael Bekaert (MB), Rosita Duchesne (RD), Bart Vanmeensel (BVM), Bert Verhulst 

(BV), Anneleen Witpas (AW), Lisa Vandevenne (leerkracht in verschillende klassen; LV),

Inge Vranckx (leerkracht 1LJB; IV).

VERONTSCHULDIGD: Ellen Camerlinck (penningmeester; EC), Fleur Cloetens (FC), 

Koen Ceulemans (KC), Ann Daems (AD), Siegfried Jorssen (SJ), Johan Van Puymbrouck 

(JVP), Daniël De Jaeger (directeur; DDJ).

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.

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, Rosita Duchesne, Bart Vanmeensel, Bert Verhulst en Anneleen

Witpas. Karen Schouteden heeft een volmacht van Ellen Camerlinck.

1. Goedkeuring van de agenda

De agenda wordt goedgekeurd.
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2. Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering

Het verslag van de algemene vergadering van 15-09-2015 wordt goedgekeurd.

3. Evaluatie van het werkjaar 2015-2016

Globale evaluatie: We hebben een goed en productief jaar achter de rug. De volgende

activiteiten  werden  georganiseerd:  wandelzoektocht  (vrijdag  25-09-2015),

boekenbeurs  (donderdag  26-11-2015),  kerstkaartenactie,  spaghettiavond  (zaterdag

30-01-2016), paasactie (maandag 29-02-2016 tot vrijdag 25-03-2016), gespreksavond

(maandag 09-05-2016) en parkeeractie (maart-april 2016). We hebben nog altijd een

leuk team van mensen die goed samenwerken. 

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 

2015-2016 (van 01-09-2015 t.e.m. 31-08-2016). Er worden verkiezingen gehouden 

voor de drie bestuursfuncties van de voor het werkjaar 2016-2017 (van 01-09-2016 

t.e.m. 31-08-2017). 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

2016-2017 met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.

Penningmeester: Ann Daems heeft tijdens het schooljaar 2015-2016 al de taken van 

de penningmeester uitgevoerd onder begeleiding van Ellen Camerlinck en is de enige 

kandidaat voor het penningmeesterschap. Ann Daems wordt verkozen tot 

penningmeester voor het werkjaar 2016-2017 met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen 

en 0 onthouding.
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Secretaris: Peter De Cat (ontslagnemend secretaris) is de enige kandidaat voor het 

secretarisschap. Hij wordt verkozen tot secretaris voor het werkjaar 2016-2017 met  7 

stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding.

5.Varia

 Geen items.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 20:15.
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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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