
Verslag Algemene Vergadering 27-09-2016

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

AANWEZIGEN: Karen Schouteden (voorzitter; KS),  Ann Daems (penningmeester; AD),

Peter De Cat (secretaris; PDC), Rosita Duchesne (RD), Fleur Cloetens (FC), Siegfried 

Jorssen (SJ), Bart Vanmeensel (BVM), Johan Van Puymbrouck (JVP), Bert Verhulst (BV),  

Tamara Elsen (directeur; TE), Lisa Vandevenne (juf. 1KK en 2KK; LV), Bert Beulens 

(meester 4LJB; BB)

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

Gebruikte afkortingen:

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

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  Fleur Cloetens, Ann Daems,

Peter De Cat, Rosita Duchesne, Siegfried Jorssen, Karen Schouteden, Bart Vanmeensel,

Johan Van Puymbrouck en Bert Verhulst. 

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 2015-2016

Het activiteitenverslag van het werkjaar 2015-2016 wordt goedgekeurd (zie bijlage 1).
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4. Goedkeuring van de rekeningen

Ann Daems heeft de jaarrekening opgesteld gaande van 01-09-2015 tot en met 31-08-

2016. 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:          13.150,47 €

 uitstappen: -2.355,68 € 

 kerstkaartenactie:  2.123,80 € 

 tijdschriften:     168,18 €

 schoolfruit:    -831,86 €

 spaghettiavond:  3.266,92 €

 fotograaf:  1.454,90 € (het was een schooljaar met individuele foto's)

 familieactiviteit:     494,73 €

 paasactie:     579,68 €

 schoolfeest:  1.394,25 €

 boekenbeurs:     152,89 €

 sinterklaas: -1.068,69 €

 spel- en educatief materiaal: -1.424,21 €

 reclame en PR:    -464,49 € 

 interest en bankkosten:        -45,77 €

 varia -1.418.58 €

 totaal ------------------------------- 15.176,54 €

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

bestuurders.

5. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2016-2017

Ann  Daems  heeft  een  voorstel  voor  de  begroting  voor  het  werkjaar  2016-2017

uitgewerkt. De verschillende items worden overlopen en sommige bedragen worden

aangepast: 
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 Sint:  We voorzien 250 € voor de aanschaf van het snoepgoed en 720 € voor

klascadeau's (9 klassen aan 80 € per klas). Dit jaar zullen we ook het bijwonen

van een theathervoorstelling voor de hele school sponsoren (~550 €).

 Kerstkaartenactie:  De  leerkrachten  hebben  gevraagd  om  dit  jaar  geen

kerstkaartenactie te organiseren.

 Fotograaf:  De afspraak met de fotograaf is  al vastgelegd en valt  pas in mei.

Ondanks  de  grote  ontevredenheid  van  vorig  jaar  zal  er  toch  terug  gewerkt

worden met dezelfde fotograaf. In tegenstelling tot de beslissing van twee jaar

zullen er dit  schooljaar geen individuele foto's genomen worden. We voorzien

terug  hetzelfde  budget  als  vorig  werkjaar  voor  in  het  geval  dat  nog  zou

veranderen. 

 Familie-activiteit: De inkomsten zijn gebaseerd op de inkomsten van de foute

carnavalwandeltocht  van  afgelopen  week.  We  gaan  ervan  uit  dat  het  zal

uitdraaien op een nuloperatie.

 Paasactie: Tijdens het schooljaar 2015-2016 werden er veel minder paaseieren

gekocht dan het jaar ervoor, ook al wisten de ouders nog niet dat we gingen

overstappen van Milka naar Boni paaseieren. Het effect van die overstap zal pas

dit schooljaar duidelijk worden. We voorzien een gelijkaardige opbrengst dan de

vorige editie.

 Schoolfeest: De datum van het schoolfeest is veranderd naar zaterdag 10-06-

2017.  Het valt  nu samen met het schoolfeest van Klimop, maar nu we twee

directeurs hebben is dat minder problematisch. We houden hetzelfde budget aan

als vorig werkjaar.

 Spel- en educatief materiaal: We houden hetzelfde budget aan als vorig jaar. 

Er waren verschillende voorstellen voor de besteding van de extra inkomsten van de

opvang. De volgende dingen worden aangevraagd:

◦ KLEUTERSCHOOL:

▪ 8  fietsjes  van  hetzelfde  merk  als  de  fietsjes  die  er  nu  al  zijn  (goede

kwaliteit; 1456,20 €).
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▪ een muziekbox die aan de muur bevestigd kan worden. Nu vraagt het een

grote inspanning om de huidige muziekbox telkens naar buiten te sleuren,

te installeren en achteraf weer op te bergen. 

◦ LAGERE SCHOOL:

▪ een wit magnetisch bord voor in het lerarenlokaal om korte boodschappen

aan te kunnen hangen (156 €), 

▪ een slack active set (92.93 € per set),

▪ één basketpaal met ring op wieltjes (in de vestiging van Wespelaar hebben

ze er al één en die gaat al enkele jaren mee; richtprijs 500 €), 

▪ 10 senseballen (richtprijs 200 €),

▪ een 30-tal tennisballen (er zal gevraagd worden aan de vader van JVP of

we er van zijn tennisclub kunnen krijgen),

▪ één stoelfiets (soort go-cart; richtprijs 500 €),

▪ voor elke klas een grijptang voor de groene ridders (er zal  nagevraagd

worden of dat via Ecowerf ter beschikking gesteld wordt aan scholen),

▪ een buddy bench (dat is een bank waar een eenzaam kind zich kan zetten

als  het  geïntergreerd  wil  geraken  bij  het  spel  van  anderen;  mag

zelfgemaakt zijn).

Een deel van deze voorstellen kunnen sowieso al betaald worden met het budget van

spel- en educatief materiaal. Voor de aanschaf van de fietsjes voor de kleuterschool

wordt er een aparte post in het budget voorzien.

 Boeken: Er wordt gevraagd of het budget verhoogd kan worden aangezien het

voorleesproject dat al enkele jaren loopt in de KS nu ook uitgebreid wordt naar

de  LS.  De  nood  is  het  hoogst  voor  het  3-4-5LJ.  Het  budget  wordt  éénmalig

opgetrokken  naar  2000  €.  Vanaf  volgend  schooljaar  zal  de  schoolbibliotheek

verder aangevuld op een gelijkaardige manier als dat de vorige schooljaren al

werd gedaan in de KS.  
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 Zandbak  KS: Aangezien  het  voorziene  budget  voor  de  vervanging  van  de

zandbak van de kleuterschool vorig schooljaar niet werd opgebruikt nemen het

het opnieuw op in het budget voor het huidige werkjaar (15.000,00 €).

 Speeltoestel LS: Er word gevraagd om het huidige speeltoestel op de speelplaats

van de lagere school te vervangen door iets dat uitdagender is. Er zal hiervoor

ook gewerkt worden met een richtprijs van 15.000,00 €.

 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.

 Nieuwjaarsbrieven: Er  wordt  voorgesteld  om af  te  stappen  van  de  klassieke

nieuwjaarsbrieven  maar  alternatieven  te  voorzien  zoals  een  liedje,  een

gedichtje,...  De post voor nieuwjaarsbrieven wordt bijgevolg geschrapt uit  het

budgetvoorstel.

 Zichtbaarheid  leerkrachten: Er  werd  stof  aangekocht  (33  €)  om  sjaaltjes  te

maken voor de leerkrachten om also hun zichtbaarheid te vergroten.  Dit  kan

betaald worden uit de post “overige” waarvoor er een budget van 100 € wordt

voorzien.

De definitieve versie van het budget voor het werkjaar 2016-2017 wordt weergegeven

in bijlage 2. Het wordt unaniem goedgekeurd.

6. Aanduiding van verantwoordelijken

De volgende verantwoordelijken worden aangeduid voor het schooljaar 2015-2016:

 functie opvang (OV): Ellen Camerlinck 

 functie webmaster (OV): Johan Van Puymbrouck

 werkgroep klusjesteam (OV): Sigfried Jorssen

 werkgroep familie-activiteit (OV): Rosita Duchesne (vond plaats op vrijdag 23-09-2016)

 werkgroep spaghetti-avond (samen): Karen Schouteden
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 werkgroep boekenbeurs (OV): Bert Verhulst (do 01-12-2016; Er werd een post voor deze

activiteit toegevoegd aan de begroting voor het werkjaar 2016-2017. De geschatte inkomsten en

uitgaven zijn gebaseerd op de boekenbeurs van vorig schooljaar)

 werkgroep paasactie (OV): Peter De Cat

 werkgroep sinterklaasfeest (samen): Peter De Cat

 werkgroep schoolfeest (samen): … (nog te bepalen)

 werkgroep gespreksavond (OV): Karen Schouteden

AI JVP: SJ toegang geven tot e-mail adres klusjesteam (verantwoordelijken)

7. Varia

 Geen items 

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 21:40.
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8. Volgende algemene vergadering:

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

werkjaar 2016-2017 zal doorgaan op dinsdag 13-06-2017 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. Evaluatie van het werkjaar 2016-2017

4. Verkiezing van de bestuursleden voor het werkjaar 2017-2018

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

