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Notulen vergadering Oudervereniging   

 

Maandag 15 januari  2018 

Aanwezig:  Dorothée (voorzitter), Sander (penningmeester), Linda (secretaris), Ilona, 

  Marjon, Sonja, Marjorie 

Afwezig:  Miriam (teamlid), Arnoud, Bianca, Manjana, Marije 

_______________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen 

 Marije (voorheen kascommissie) en Linda (secretaris) zijn nieuwe leden bij de 

Oudervereniging. Marije zal de penningmeester helpen. Er volgt een voorstelronde. 

 Marjon zal het logboek voor de activiteiten digitaliseren, zodat er een back-up is.  

 De appgroep en de mailgroep zullen worden geüpdate.  

 

Nav actielijst: 

 Er is geen voortgang voor wat betreft contact met de Baarnse Prins Carnaval. Ilona 

zal hierover contact opnemen met Miriam wat de plannen zijn vanuit het team.   

 De ‘wie doet wat’ lijst zal in de vergadering van 20 maart a.s. worden verdeeld. 

Sander zal Miriam benaderen met de vraag om de data van volgend schooljaar in te 

vullen, voorafgaande aan de vergadering van 20 maart.  

 Marjorie neemt de organisatie van de Sponsorloop op zich. Zij neemt contact op met 

Linda van Slooten.  

 Het is nog onbekend wat er gedaan wordt met de Koningsspelen. Sander neemt 

hierover contact op met Miriam. 

 Het is nog onbekend wat er gedaan wordt met het Paasontbijt. Sander neemt 

hierover contact op met Miriam. 

  

2.  Mededelingen en vragen aan en van het team 

Arnoud bevestigt de heksleutel te hebben ontvangen. 

  

3. Evaluatie voorgaande activiteiten 

Sinterklaas 

Er is een klacht binnengekomen over de veiligheid van de kinderen aan de straat tijdens 

de intocht van Sinterklaas. Dit is reeds besproken met Tim. Het algemene beeld is 

echter positief. Wellicht is het een idee om volgend jaar een aantal klaar-overs in te 

zetten. 

Er wordt voorgesteld om de Sinterklaasversiering eerder voor te bereiden. In 

september/oktober kunnen bv dozen in worden gepakt om in de bomen op het plein te 

hangen.   
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3. Evaluatie voorgaande activiteiten (vervolg) 

Kerstversiering 

 De  coördinatie rondom de versiering verliep heel goed. De spullen waren goed 

uitgezocht. Volgend jaar zullen er nog twee bomen worden aangeschaft. 

 Het opruimen ging heel goed, binnen anderhalf uur was alles opgeruimd. Er moet 

worden nagedacht over het kopen/huren van een partytent voor op het plein. Dit was 

het laatste jaar dat Ed Zwanniken dit verzorgde. 

  

 Er was goed ingekocht voor wat betreft de glühwijn en snert. Er zullen vermoedelijk 

ledlampjes worden gekocht voor in de glazen potten voor op het plein.  

  

4.  Aankomende activiteiten 

Dit punt is besproken bij agendapunt 1. 

  

5. Financiën 

De KvK gegevens worden geactualiseerd. Dit is bijna rond. 

 

Incasso voor de ouders 

Er wordt gekeken naar een ander facturatiesysteem. Nu worden losse facturen 

gestuurd, wat veel tijd kost.  

 

TSO 

Er zijn uiteenlopende ideeën ingebracht voor de TSO besteding. De ideeën zullen 

worden ondergebracht in verschillende pakketten waar men op kan stemmen. Marjon 

zal een overzicht maken met de binnengekomen ideeën. De inventarisatie zal worden 

overgedragen aan het team.  

  

6.  Rondvraag 

De website werkt niet goed op de mobiele telefoon. Tim zal hierover benaderd worden. 

  

 

De volgende vergadering is op dinsdag 20 maart 2018 om 20:00 op school. 

 

Wil je een vergadering bijwonen? 

Meld je aan bij oudervereniging@aloysius-school.nl 

  

mailto:oudervereniging@aloysius-school.nl


 3 

 

 Datum Actie Wie Deadline 

1 29.03.17 Kascommissie decharge geven 

 

Sander en 
Jos 

25-27 sept 
2017 

2 24.10.17 

 

 

15.01.18 

Prins Carnaval benaderen of hij aanwezig 
kan zijn bij begin of einde ochtend 9 febr 
2017 

Contact opnemen met Miriam of de prins nog 
moet komen. 

Ilona 

 

 

Ilona 

Zsm 

 

 

Zsm 

3 24.10.17 Peter vragen om foto’s in de hal te maken. 

Tel.nr. Peter vragen voor overleg 

Dorothée 

Miriam  

Sept/okt 2017 

4 24.10.17 Informeren bij team wie info aanlevert voor 
computerscherm. Wie bedient het scherm? 

Miriam 20 mrt 2018 

5 24.10.17 Informeren bij team naar mogelijkheden voor 
nieuwsbrief. 

Miriam 20 mrt 2018 

6 15.01.18 Logboek activiteiten digitaliseren Marjon  

7 15.01.18 Update mailinglijst OV  

en appgroep 

Linda  

Manjana 

zsm 

8 15.01.18 Verdelen taken 2018/2019 in vergadering 20 
mrt 2018 

Invullen data activiteiten komend schooljaar 

Allen 

Miriam 

20 mrt 2018 

 

1 mrt 2018 

9 15.01.18 Contact openen met Linda van Slooten over 
Sponsorloop (29.03.18) 

Marjorie 1 mrt 2018 

10 15.01.18 Binnen team informeren wat plannen zijn 
rondom de Koningsspelen. 

Sander benadert Miriam 

Sander 

Miriam 

20 mrt 2018 

 

11 15.01.18 Binnen team informeren wat plannen zijn 
voor Paasontbijt 

Sander benadert Miriam 

Sander 

Miriam 

20 mrt 2018 

 

12 15.01.18 Sinterklaasversiering voorbereiden Allen Sept/okt 2018 

13. 15.01.18 Waxine’led’lampjes kopen voor 
kerstversiering plein 

Sander Sept/okt 2018 

14 15.01.18 Overzicht maken binnengekomen ideeën 
besteding TSO gelden 

Marjon 20 mrt 2018 

15 15.01.18 Tim benaderen met vraag of website op 
mobiel verbeterd kan worden 

Miriam 20 mrt 2018 


