
Verslag Algemene Vergadering 12-09-2017

LOCATIE (TIJDSTIP): Breughelwijk 18, 3150 Haacht (20:00)

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

Peter De Cat (secretaris; PDC), Ellen Camerlinck (EC), Fleur Cloetens (FC), Siegfried 

Jorssen (SJ), Bert Verhulst (BV), Tamara Elsen (directeur; TE), Lisa Vandevenne (juf. 

1KK; LV), Inge Vranckx (juf. 1LJ en 2LJ; IV)

Geïnteresseerde ouder: Sara Salim (mama van Roos, 3KK)

VERONTSCHULDIGD: Koen Ceulemans (KC), Rosita Duchesne (RD), Johan Van 

Puymbrouck (JVP), Bart Vanmeensel (BVM)

Gebruikte afkortingen:

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

OV = oudervereniging

De vergadering begint om 20:10. 

Enkel vaste leden van de v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje hebben stemrecht op

de  Algemene  Vergadering.  Onder  de  aanwezigen  zijn  dit  Ellen  Camerlinck,  Fleur

Cloetens,  Ann  Daems,  Peter  De  Cat,  Siegfried  Jorssen,  Karen  Schouteden  en  Bert

Verhulst.
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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 2016-2017

Het activiteitenverslag van het werkjaar 2016-2017 wordt goedgekeurd (zie bijlage 1).

4. Goedkeuring van de rekeningen

Ann Daems heeft de jaarrekening opgesteld gaande van 01-09-2016 tot en met 31-08-

2017. Hieronder wordt er een korte samenvatting gegeven:

 opbrengst opvang:          14,762.90 €

 uitstappen: -2,810.77 €

 boekenbeurs:     305.76 € 

 tijdschriften:    -244.61 €

 schoolfruit:    -361.88 €

 spaghettiavond:  4,148.72 €

 familieactiviteit:       89.51 €

 paasactie:     580.99 €

 schoolfeest:     941.49 €

 sinterklaas: -1,499.74 €

 spel- en educatief materiaal: -1,789.56 €

 reclame en PR:    -692.04 € 

 interest en bankkosten:        -41.43 €

 varia -3,712.37 €

 totaal -------------------------------   9,676.97 €

De  rekeningen  worden  unaniem  goedgekeurd.  EC  en  FC  geven  kwijting  aan  de

bestuurders.
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5. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2017-2018

Ann  Daems  heeft  een  voorstel  voor  de  begroting  voor  het  werkjaar  2017-2018

uitgewerkt. De verschillende items worden overlopen en sommige bedragen worden

aangepast na de bespreking:

 Educatieve uitstappen: De vorige jaren werd er een budget van 10 €/leerling

voorzien, maar dat blijkt niet altijd even praktisch te zijn. Er zijn voorbeelden van

klasoverschrijdende  activiteiten  waarbij  er  een  verschillend  bedrag  aan  de

ouders gevraagd zou moeten worden voor de verschillende klassen, en dat is

moeilijk te verantwoorden naar de ouders toe. Daarom wordt er beslist dat de

OV dit jaar alle sportactiviteiten zal sponseren. Dat kan duidelijk naar de ouders

toe gecommuniceerd worden en sport en beweging is iets waar we als OV achter

staan. Hiervoor zou ook gemiddeld een budget van ongeveer 10 €/leerling nodig

zijn. Momenteel zijn er 86 kleuters en 154 kinderen in de lagere school. Afgerond

naar boven komen we uit op een budget van 2,500.00 €.

 Kerstkaartenactie: Op basis van de opbrengst van de kerstactie van twee jaar

geleden wordt er een saldo van 1,500.00 € voorgesteld. We hebben twee folders

ontvangen. Onze voorkeur gaat uit naar “Mr. Pencil” (http://misterpencil.be/) die

enkel het bestelde aantal kaarten drukt en alle kinderen een linnen zak geeft

met hun tekening erop.  Bert  Verhulst  is  bereid om deze activiteit  op zich te

nemen.

 Boekenbeurs: Aangezien Bert Verhulst de kerstkaartenactie al op zich neemt en

er  op  het  eerste  gezicht  niemand  bereid  is  om  de  organisatie  van  de

boekenbeurs  van  hem  over  te  nemen  wordt  de  boekenbeurs  dit  schooljaar

geschrapt.  Er  wordt  voorgesteld  om de kerstkaartenactie  en de boekenbeurs

alternerend te organiseren.

 Uitbreiden schoolbibliotheek: Er  wordt  wel een boekenbudget  van 2,500.00 €

vooropgesteld. Het budget wordt éénmalig opgetrokken om een aantal tablets

voor de KS te kunnen aankopen. Het streefdoel is om twee tablets te voorzien

per kleuterklas (5 klassen). Dit budget zal beheerd worden door juf. Sofie.
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 Tijdschriften: Tijdschriften worden niet meer aangeboden want dat is veel werk

en er  zijn  nog maar weinig  kinderen die  een abonnement nemen.  Enkel  het

vakantiepakket van Bingel is nog succesvol.

 Fruit Zwemlessen  2LJ: Er  zou  een  budget  van  2,500.00  €  voorzien  kunnen

worden om elke week één stuk fruit voor alle kinderen te voorzien maar er zijn

heel  wat  praktische  bezwaren.  Wie  zou  het  fruit  gaan  halen  en  waar?  De

kinderen worden nu al gestimuleerd om fruit mee te brengen en dat wordt goed

opgevolgd. Er wordt beslist om in plaats daarvan de zwemlessen van het 2LJ te

betalen zodat de zwemlessen in zowel het 1LJ als het 2LJ gratis aangeboden

kunnen worden. Bovendien past dit perfect in ons doel om sportactiviteiten te

sponsoren.

 Fotograaf: De fotograaf zal ook dit jaar individuele foto's van de kinderen nemen.

Gebaseerd op het resultaat van het schooljaar 2015-2016 wordt de opbrengst

geschat op 1,500.00 €.

 Familie-activiteit: Dit schooljaar wordt er een Halloweentocht georganiseerd als

familie-activiteit. Er wordt afgesproken om samen te zitten met de leerkrachten

(juf. Lisa en juf. Sandra). Rosita blijft in de werkgroep maar heeft minder tijd. Het

voorgestelde budget met een saldo van 600.00 € is gebaseerd op het resultaat

van de Halloweentocht die in het schooljaar 2014-2015 georganiseerd werd.

 Paasactie: Ook dit jaar zullen we een paasactie organiseren op een gelijkaardige

manier  als  de  vorige  jaren.  Er  wordt  echter  voorgesteld  om  de  zakjes  met

paaseitjes mee te geven vanuit het secretariaat en enkel de zakjes die op vrijdag

nog niet opgehaald werden mee te geven met de kinderen.

 Schoolfeest: Om de organisatie te vergemakkelijk voorzien we een budget van

700.00 € voor de activiteiten van de leerkrachten en de huur van springkastelen.

Dit budget wordt beheerd door de leerkrachten zelf. 

 Sint: Voor het Sinterklaasfeest wordt er een budget voorzien van 250.00 € voor

de aanschaf van het snoepgoed, 640.00 € voor klascadeau's (IK, 1KKA, 1KKB,
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2KK, 3KK, 1LJ, 2LJ en 3LJ aan 80 € per klas) en 240.00 € voor activiteiten (4LJ, 5LJ

en 6LJ aan 80 € per klas; schaatsen of iets anders).

 Spel-  en educatief  materiaal:  We houden het  budget  voor  spel-  en educatief

materiaal op 1,700.00 €. Dit  budget moet door de leerkrachten zelf verdeeld

worden onder de kleuterschool en de lagere school. 

 Fietsjes voor de kleuters: Ook het budget van 1,500 € voor de aanschaf van

fietsjes voor KS wordt behouden. 

 Speelplaats kleuterschool + speeltoestel lagere school: Er wordt voorgesteld om

de zandbak niet te renoveren maar hem dicht te gooien en op het dichtgedane

stuk nieuwe dingen te voorzien. Er moet terug samengezeten worden met Kris

van  de  gemeente.  Het  budget  van  15,000.00  €  voor  de  vervanging  van  de

zandbak en van 15,000.00 € voor de vervanging van het speeltoestel van de

lagere school wordt behouden.

 Andere uitgaven:

◦ Er wordt geen budget meer voorzien voor nieuwjaarsbrieven.

◦ Er wordt een budget van 150.00 € voorzien voor de aanschaf van cadeau's

voor jarige kleuters. Dat komt neer op ongeveer 1.50 €/kleuter.

◦ Voor de witte T-shirts voor de diploma-uitreiking van de leerlingen van het 6LJ

wordt er een budget van 70.00 € voorzien.  Dat bedrag is goed voor twee

schooljaren en dat is nodig aangezien de rekening van het schooljaar 2016-

2017 nog niet werd binnengebracht.

◦ Een budget van 500.00 € voor overige kosten zou voldoende moeten zijn voor

o.a.  de  aanschaf  van  een  nieuwe  kassa,  een  muziekinstallatie  voor  de

kleuterschool,  manden  voor  brooddozen  (één  voor  elke  klas),  een

ophangsysteem en een zwarte doek om de “driehoek” in sporthal dicht te

maken (voor het grootouderfeest), etc.

De definitieve versie van het budget voor het werkjaar 2017-2018 wordt weergegeven

in bijlage 2. Het wordt unaniem goedgekeurd.
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6. Aanduiding van verantwoordelijken

De volgende verantwoordelijken worden aangeduid voor het schooljaar 2017-2018:

 functie opvang (OV): Ellen Camerlinck, 

 functie webmaster (OV): Johan Van Puymbrouck,

 werkgroep klusjesteam (OV): Sigfried Jorssen,

 werkgroep familie-activiteit (OV): Rosita Duchesne, 

 werkgroep spaghetti-avond (samen): Karen Schouteden,

 werkgroep kerstkaartenactie (OV): Bert Verhulst,

 werkgroep paasactie (OV): Peter De Cat,

 werkgroep sinterklaasfeest (samen): Peter De Cat,

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

 werkgroep veiligheid (samen): Fleur Cloetens.

EC kondigt  aan dat ze nog één jaar  verantwoordelijke voor de opvang blijft  en de

fakkel volgend schooljaar aan iemand anders wil doorgeven.

7. Varia

 Geen items 

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22:00.
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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 12-06-2018 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

