Notulen aanspreekpuntenoverleg - OC vergadering NBS Burgst
Datum: 5 februari 2013.

Agenda:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

Actiepunten+ opmerkingen
notulen vorige vergadering
(9 okt 2012)
werven nieuwe
penningmeester m.i.v.
2013/2014
nieuwe leden Kr
financiën (zie bijlagen)
evaluatie Sint/Kerst
aankomende activiteiten
rondvraag /afsluiting

Aanwezig: Caroline Kremer (Penningmeester), Elma
Riemslag (aanspreekpunt Kr), Reinier Wink
(voorzitter), Martine in ’t Zandt (secretaris),
Patricia Zwarts (aanspreekpunt GH)

Afwezig:

Actiepunten + opmerkingen notulen 9-10-2013
Jaarverslag is af.
Actie Reinier: plaatsen jaarverslag 2011/2012 op de website via Sandra de Nijs
Stukjes in de Heksenketel.
Is er na Sint/Kerst bij in geschoten. Paul schrijft vaak een stukje waarin wij ook genoemd worden.
Het komt natuurlijk voor dat Kr en GH verschillen. Voor de zichtbaarheid is het wel goed om toch een paar
keer per jaar van ons te laten horen. Dus toch na verschillende grotere activiteiten even een stukje schrijven
en laten plaatsen. Evt. in overleg met Paul en beide locaties zodat er geen dubbele dingen worden vermeld.
Lentefeest:
Vorig jaar is er op Kr een Vossenjacht gehouden. Elma heeft daar alle info nog van. Kan op GH worden
geopperd als idee aan de lente-commissie.
Actie Elma: bloemetje Kitty. Zal pas maart-april worden, eerder kan Kitty niet.
GH heeft een nieuw email adres: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl
Patricia (en andere OC GH leden met wachtwoord), kan deze vanuit thuis inlezen.
Kr kan ook een nieuwe krijgen. Moet aan de IT man vragen, die heeft het zo gedaan.
Actie Elma: proberen nieuw email adres voor Kr te krijgen

2.
3.

Werven nieuwe penningmeester
/ nieuwe leden Kr

Caroline gaat ons helaas verlaten. Ze gaat in de zomervakantie emigreren naar Zwitserland. Snik!
Nu hebben we een nieuwe penningmeester nodig. Taakomschrijving staat in het huishoudelijk reglement.
Ook heeft GH nu minstens 1 nieuw OC lid nodig. Liefst iemand die zowel financiën als "gewoon"OC lid
wilt zijn. Misschien wel 2 leden aangezien Martine er ook nog maar 1 jaar is.
Bij voorkeur iemand met jongere kinderen.
Actie Patricia: vragen aan Femke/Inge/Susanne of zij iemand weten
Ook Kr heeft 2 nieuwe leden nodig, gezien het feit dat Gwen er ook nog maar 1 jaar is.
Elma heeft rond gevraagd maar nog niemand gevonden.
Actie Patricia/Elma: eerst even wachten op de ideeën van Femke/Inge/Susanne en daarna gezamenlijk een
oproep plaatsen in de HK.
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4.

Financien
Bart vd Vorm heeft een financieel verslag gemaakt. Het is goed gekeurd.
De kascommissie heeft aan mw Kremer decharge verleend over boekjaar 2011/2012.
Het was fijn om met Bart te werken en Caroline adviseert om hem volgend jaar weer te vragen. Hij is
betrouwbaar en komt zijn afspraken na, dat hebben we wel eens anders meegemaakt.
Actie Reinier: Bart uitnodigen voor de high tea aan het einde van het jaar
We lopen voor met de inningen. Caroline heeft een stukje in de HK geplaatst.
Weinig reacties op de herinneringsbrief. Er bleken een paar kinderen van school.

5. Evaluatie Sint/Kerst
Alles is over het algemeen goed gegaan. Details zijn besproken tijdens de OC locale vergaderingen.
Voor Sint geven ze op GH toch de voorkeur aan een groter/degelijker cadeautje dan 3 kleinere goedkopere.|
Op Kr ging het mis met het inkopen van de batterijen, maar dat is na de verkoop van de batterijen en wat
boekhoudwerkzaamheden van Elma ook weer goed gekomen.

6.

Aankomende activiteiten
Carnaval:
Kr heeft €54 over. Elma geeft dat terug aan Caroline en dat kan later worden gebruikt voor het lentefeest.
Lentefeest:
Contacten worden gelegd na de voorjaarsvakantie
Sportdagen:
Onder/middenbouw dit jaar op Boeimeer. IJsjes liggen dan klaar bij de Emte, is een kwestie van oversteken.
Schoolreisijsjes
Pennen groep 8: liggen klaar, in ieder geval genoeg voor dit jaar (vergeet Menno niet!)
Ijsjes laatste schooldag:
Caroline heeft nog steeds geen rekening gehad van afgelopen jaar
Actie Caroline: zodra ze gaat bestellen voor dit jaar, ook naar de rekening van vorig jaar vragen
Actie Reinier: high tea reserveren (hij zal datumprikker weer rondsturen)

7.

W.v.t.t.k.
Reinier heeft de vraag gekregen om als OC deel te nemen aan een bijeenkomst met afgevaardigden van het
bestuur en de MR.
Actie Reinier: terug koppelen dat hijzelf, Elma en Patricia kunnen komen (als Patricia niet kan, gaat Martine)
Koffieleuten met de nieuwe leden van GH en Kr om elkaar te leren kennen. Even wachten of we snel nieuwe
leden krijgen, dan kunnen die er meteen bij. Voorkeur: woensdagochtend onder schooltijd
Smoelenboek moet t.z.t. ook worden bijgewerkt.

8.

Afsluiting
Bedankt voor de aanwezigheid.

Martine in ‘t Zandt
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