
 
 

 
 

 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 
Thema: Besteding van de ouderbijdrage  

 

Maandag 24 september 
20.00 uur Basisschool Op Weg 

Beste ouders, 
 
Het Bestuur van Oudervereniging (OV) Op Weg nodigt alle ouders van school van harte uit voor de 
Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze avond presenteren wij u het financieel- en secretarieel 
jaarverslag over het schooljaar 2017-2018 én de plannen voor het nieuwe schooljaar. We maken de 
groepsouders bekend en nemen u kort nog even mee door het vacature overzicht van OV 
activiteiten.  
 
Het thema van deze avond is: besteding van de ouderbijdrage. Voor de besteding stellen we 
jaarlijks een begroting op die wordt goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) aan 
het begin van het schooljaar. Al jaren werken we met een ouderbijdrage van 40 per kind. Als we 
dezelfde activiteiten en bijbhorende budgetten willen voortzetten, dan zullen we mogelijk de 
ouderbijdrage moeten verhogen. Wij als OV bestuur willen daarom onze tradities en gewoontes 
met u tegen het licht houden. Waar vindt u dat de ouderbijdrage aan besteed moet worden? 
Maken we daar nu de juiste keuzes in? Hoe zorgen we voor een goede mix van inbreng vanuit 
school en ouders bij activiteiten? Gaan we voor verhoging van de ouderbijdrage of maken we 
andere keuzes? Wij hopen dat u hierover mee wilt praten! 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
Officieel deel: 
De bijbehorende stukken zijn in te zien en te downloaden via de website www.op-weg.nl. Kijk 
onder het kopje ‘OV’ bij ‘Notulen en verslagen’.  

1. Opening door voorzitter Linda Janssen 

2. Bevindingen kascontrolecommissie 2017-2018 en afspraken voor  
2018-2019 

3. Secretarieel Jaarverslag 2017-2018 

4. Bestuursverkiezingen 
Miranda Tissen stelt zich verkiesbaar, Linda Janssen is herkiesbaar 

5. Bekendmaking groepsouders 

6. Vacature overzicht van Ouderverreniging Op Weg  

7. Rondvraag 
 

http://www.op-weg.nl/


 
 

 
 

 

 
Thema: 

8. Presentatie financieel Jaarverslag  

9. 9.Begroting 2018-2019: met elkaar in gesprek over de hoogte van de ouderbijdrage en de 
besteding van het geld.  

 
Sluiting (streven is 21.30 uur) 
 
Wij rekenen op uw komst! 
 
 
Hartelijke groet, 
Namens het bestuur OV Op Weg 
 
 
 
Linda Janssen 
Voorzitter 
 
 


