
Verslag Algemene Vergadering 12-06-2018

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

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

Peter De Cat (secretaris; PDC), Koen Ceulemans (KC), Ilse De Witte (IDW), Natalie 

Driesen (ND), Siegfried Jorssen (SJ), Filip Sterckx (FS), Leen Vanderper (LVDP), Johan 

Van Puymbrouck (JVP), Tamara Elsen (directeur; TE), Kathleen van Geertruy (leerkracht

1LJ; KVG), Sanne Verbinnen (leerkracht KS; SV)

VERONTSCHULDIGD: Ellen Camerlinck (EC), Fleur Cloetens (FC), Rosita Duchesne 

(RD), Hein Vanhee (HVH), Bart Vanmeensel (BVM), Bert Verhulst (BV)

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. Dit zijn de volgende 10 aanwezigen: Koen Ceulemans, Ann

Daems,  Peter  De  Cat,  Ilse  De  Witte,  Natalie  Driesen,  Siegfried  Jorssen,  Karen

Schouteden, Filip Sterckx, Leen Vanderper en Johan Van Puymbrouck.
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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 algemene vergadering van 17-09-2017 wordt goedgekeurd.

3. Evaluatie van het werkjaar 2017-2018

Globale evaluatie:  Er zijn een aantal nieuwe leden, dus dat is  sowieso positief.  We

hebben er  een geslaagd werkjaar  opzitten  waarin  de volgende activiteiten  werden

georganiseerd (deels) door de leden van de OV:

 opvang (voorlopig saldo van 11,269.18 €)

 familie-activiteit: halloweentocht (vrijdag 20-10-2017; saldo van 563.51 €)

 kerstkaartenactie (saldo van 1,142.00 €)

 sinterklaasfeest (saldo van -1,109.81 €)

 spaghetti-avond (zaterdag 27-01-2018; saldo van 3,881.55 €)

 paasactie (maandag 05-03-2018 t.e.m. vrijdag 30-03-2018; saldo van 477.34 €)

 schoolfeest (zaterdag 26-05-2018; voorlopig saldo van 1,325.75 €)

4. Verkiezing van de bestuursleden

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van Karen Schouteden, Ann Daems

en Peter De Cat respectievelijk als voorzitter,  penningmeester en secretaris van de

v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje op einde van het werkjaar 2017-2018 (van 01-

09-2017  t.e.m.  31-08-2018).  Er  worden  verkiezingen  gehouden  voor  de  drie

bestuursfuncties van de voor het werkjaar 2018-2019 (van 01-09-2018 t.e.m. 31-08-

2019). 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

2018-2019 met 9 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen. Natalie Driesen is
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bereid  om  Karen  Schouteden  tijdens  het  komende  werkjaar  bij  te  staan  om  het

voorzitterschap daarna van haar over te nemen. 

Penningmeester: Ann Daems (ontslagnemend penningmeester) is de enige kandidaat 

voor het penningmeesterschap. Ann Daems wordt verkozen tot penningmeester voor 

het werkjaar 2018-2018 met 10 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

Secretaris:  Peter De Cat (ontslagnemend secretaris) is de enige kandidaat voor het

secretarisschap. Hij wordt verkozen tot secretaris voor het werkjaar 2018-2019 met 10

stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. Voor Peter De Cat wordt het

sowieso zijn laatste werkjaar als secretaris aangezien zijn jongste dochters volgend

schooljaar in het 6LJ zitten. Leen Vandeper geeft aan dat ze het secretarisschap daarna

van hem wilt over te nemen. 

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 18-09-

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. Goedkeuring van het activiteitenverslag van het werkjaar 2017-2018

4. Goedkeuring van de rekeningen

5. Goedkeuring van het budget voor het werkjaar 2018-2019

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

7. Varia

8. Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand doorgestuurd worden naar de 

secretaris van de oudervereniging (secretaris@ovthaegje.be).
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