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Onderwerp: Algemene ledenvergadering oudervereniging Martin Luther Kingschool  
 
Datum: 1 november 2016 
 
Aanwezig: Bestuur oudervereniging: Hellen van de Kamp, Marieke Emmelot, Charlotte van Rooijen, Serge 

Valk, Annelies van de Goede, Karina Alessie (not.) 
Schooldirectie: Arjan Dam, Corinne Bunschoten 
Ouders: Wouter van de Kamp, Tanja Lake-Scholma, Natascha van Ierland, Bianca Kerkhof, Hilda 
van der Stok, Mariëlle Weerstadt, Bianca de Valk. 

 
Afwezig: Jonne van Eck (bestuur oudervereniging, m.k.), Petra van Aller (ouder, m.k.) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Om 20.01 uur opent Hellen van de Kamp de vergadering. Zij heet iedereen van harte welkom op 
deze algemene ledenvergadering van de Oudervereniging.  
Er worden geen extra agendapunten ingebracht, waarna de agenda definitief wordt vastgesteld. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur 
Van de kascontrolecommissie is een verklaring ontvangen. Deze verklaring zal worden behandeld 
onder punt 5. 
 
Hellen van de Kamp legt haar functie als voorzitter van de Ouderverenging neer en wordt 
opgevolgd door Charlotte van Rooijen. Tevens legt Marieke Emmelot haar functie neer als 
secretaris van de Ouderverenging. Zij wordt opgevolgd door Karina Alessie. Annelies van de Goede 
treedt toe als bestuurslid van de Oudervereniging. In de nieuwbrief is de mogelijheid geboden om 
bezwaar te maken tegen de aanstellingen, maar er is geen bezwaar ingediend. Dit maakt de 
aanstellingen van zowel Annelies als Karina definitief. 
 
Charlotte neemt het voorzitterschap van deze algemene ledenvergadering, na een uitgebreid 
dankwoord voor alle inzet aan Hellen en Marieke, over. 

 
3. Vaststelling notulen ALV 3 november 2015 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen ontvangen, waarna deze worden vastgesteld.  

 
4. Toelichting jaarrekening 2015-2016 

Corinne Bunschoten geeft aan dat het oude bestuur geld had geschonken aan de 
oudervereniging (2008). Deze reserves worden opgemaakt ten gunste van de kinderen en teren 
we dan ook op in. Hierdoor wordt er gewerkt met een negatieve begroting. 
 
Serge Valk geeft toelichting op de jaarrekening (winst- en verliesrekening 2015-2016, begroting 
2016-2017 en de balans). De realisatie 2015-2016 valt lager uit dan begroot (begroot € -3.000,-, 
realisatie € -1.652,-, dit komt mede doordat de workshops goedkoper zijn ingekocht dan 
begroot). Vanuit de Oudervereniging is ook een bijdrage gedaan aan het nieuwe speeltoestel.  
Hilda van der Stok geeft aan dat er vorig schooljaar vanuit de werkgroep Identiteit aan de 
Oudervereniging een bijdrage was verzocht voor kinderbijbels. De Oudervereniging heeft dit niet 
gedaan, maar school heeft dit bekostigd. Er wordt nog gevraagd wat er wordt bedoeld met de 
activiteit ‘bagage groep 8’ bij de investeringsbijdrage vanuit de Oudervereniging. Dit betreft het 
afscheidscadeau voor de kinderen van groep 8 bij het verlaten van school. 
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5.
 Advies Kascontrolecommissie en verlening decharge aan bestuur 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ronald Bakker en Michiel Jurg, heeft de jaarrekening 
besproken met de penningmeester en de administratie OV doorgenomen. Per brief van 6 
oktober 2016 stellen zij de leden van de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen voor het financiële beleid van boekjaar 2015 - 2016 (1 augustus 2015 – 1 
augustus 2016). 
 
De voorzitter bedankt Ronald Bakker en Michiel Jurg voor hun medewerking. 

 
6. Goedkeuring Jaarrekening 2015 – 2016 

De jaarrekening 2015- 2016 wordt door de leden van de vergadering goedgekeurd. Tevens 
verlenen de leden van de vergadering decharge aan de penningmeester en het bestuur van de 
Oudervereniging voor het financiële beleid van het boekjaar 2015 – 2016. 

 
7. Toelichting begroting 2016- 2017 

Serge Valk licht de begroting toe. Er zijn minder kinderen, dus minder baten. Voor sommige 
activiteiten zijn de kosten verhoogd i.v.m. het vernieuwen van decoratie e.d. Er is dit jaar geen 
verhoging opgenomen voor de ouderbijdrage. De thema-avond voor ouders staat niet meer 
begroot i.v.m. te weinig animo. Mocht er iets voorbij komen dat leerzaam/leuk is, dan kan er 
gekeken worden of er budget vrijgemaakt kan worden. 

 
8. Verkiezing leden Kascontrolecommissie 

Het bestuur draagt Michiel Jurg en Sander Janssen voor tot lid en draagt Eelco Oostveen voor tot 
reservelid van de kascontrolecommissie. 
 
De leden van de vergadering gaan akkoord met bovenvermelde benoemingen. 

 
9. Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage 

Het bestuur stelt voor, na toestemming hiervoor te hebben gekregen van de MR, de vrijwillige 
ouderbijdrage voor het schooljaar 2017 – 2018 te verhogen naar € 32,50 (was € 27,50). 

 
10. Rondvraag 

Corinne Bunschoten bedankt de Oudervereniging voor de inzet en met name Hellen en Marieke.  
 
11. Sluiting ALV 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 20.29 uur. 


