Oudervereniging PAX
Notulen Algemene Ledenvergadering
15-11-2017
Schooljaar 2016-2017

1.Opening en vaststelling agenda
Dirk Jan Remijn (voorzitter b/a Annemiek Breimer) opent de vergadering om 19.30 en heet
de aanwezigen welkom (5 OR leden te weten Harold Mulder, Dirk Jan Remijn, Eveline
Cavens, Laura van den Heuvel en Dagmar de Bie; Esther Gesthuizen voor de kascontrole,
Ellen Jagtenberg voor toelichting financieel jaarverslag en Lex van Drongelen). Annemiek
Breimer en Özlem Yildirim zijn met kennisgeving afwezig.
De agenda wordt goedgekeurd.

2. Notulen algemene ledenvergadering 14 november 2016, schooljaar 2015-2016.
De notulen van vorig schooljaar worden doorgenomen en goedgekeurd.

3. Jaarverslag 2016-2017 en Financieel jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag:
In het jaarverslag staat ten onrechte dat de OR gesponsord heeft in het opknappen van de
schoolpleinen. Lex dacht dat de OR hier wel een aandeel in heeft gehad (PBS Mr. Van
Coothstraat) maar de OR heeft hier nooit een rekening van ontvangen. Wel heeft de OR
kerstversiering gesponsord voor beide vestigingen in Druten. In BL is er door medewerkers
een en ander gekocht op rekening van de OR. Dit staat niet in het jaarverslag en wordt
aangepast..
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

Financieel jaarverslag:
Het financieel jaarverslag ziet er weer zeer duidelijk en overzichtelijk uit. Ellen neemt het hele
jaarverslag tot in detail door. In het jaarverslag staat de bijdrage voor het PCC jaarboek twee
keer op de rekening. Dit komt omdat de factuur voor het jaarboek van vorig jaar (2015-2016)
te laat binnen was.
De OR heeft dit jaar 75% van de vrijwillige ouderbijdrage geïnd. Dit staat ook weer zo op de
begroting.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
Ook wordt het penningmeesterschap overgedragen van Ellen Jagtenberg aan Laura van den
Heuvel. Kamer van Koophandel en Rabobank zijn geregeld. Dhr. H. Pluk (financiële
administratie PAX) is op de hoogte gesteld.

4. Kascontrole commissie 2016-2017 en verkiezing commissie 2017-2018
Ellen Jagtenberg heeft tezamen met de kascontrole commissie, Esther Gesthuizen en Laura
van den Heuvel het financieel jaarverslag van schooljaar 2016-2017 gecontroleerd. Deze is
door de commissie goedgekeurd.
In de kascontrole commissie neemt men deel voor een periode van 2 schooljaren.
Aangezien Esther dit nu twee jaar achter elkaar heeft gedaan en Laura van den Heuvel
zitting neemt in de OR, moet een nieuwe commissie samengesteld worden. Aangezien er
niet meer ouders op de jaarvergadering zijn, moeten er nieuwe ouders geworven worden.

5. Bestuursleden
Verkiesbaar:

Dirk Jan Remijn
Eveline Cavens
Özlem Yildirim
Laura van den Heuvel

Niet verkiesbaar:

Annemiek Breimer
Harold Mulder
Dagmar de Bie

Iedereen wordt met algemene stemmen van de ledenvergadering gekozen.

6. Rondvraag
Laura komt terug op het feit dat er een behoorlijk groot bedrag op de rekening van de OR
staat, hoe gaan we daarmee om? We willen meer sponsoren, zo heeft de OR vorig jaar
besloten om een deel van het diner voor de examenkandidaten te sponsoren, dan heeft
uiteindelijk iedere leerling van PAX hier wat aan. Dit doen we zolang de kas het toelaat.

7. Sluiting
Om 20.15 sluit voorzitter Dirk Jan Remijn de ledenvergadering met dank aan allen
die aanwezig waren.

