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Welkom op de algemene vergadering van 18 januari 2017
-----Enkel bestuursleden hebben stemrecht.

1. Kandidaturen voor het oudercomité.
Er werden nieuwe kandidaturen ontvangen:
Kim Vaneerdewegh – kandidaat-secretaris
Zijn er nog die lid wensen te worden en een document wensen in te vullen?
Nee
Aanvaard de algemene vergadering deze mensen tot lid van VZW De Regenboog?
Geen bezwaren – proficiat aan alle nieuwe leden.
De volgende bestuursleden zijn ontslagnemend:
Peter Rochlitz, secretaris
Ilse Frère-Salingue
De volgende leden nemen ontslag als bestuurslid maar blijven wel lid:
Peter Rochlitz, secretaris
Ilse Frère-Salingue
Samenstelling van het bestuur:
Volgende personen wensen deel uit te maken van het bestuur:
Evita Algaba, Lesley Buyssens, Chantal Mulleman, Kim Vaneerdewegh, Mischa Nelemans

Nieuw bestuurslid: Kim Vaneerdewegh
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Is 2/3 van de bestuursleden aanwezig?
Ja
Kan deze persoon opgenomen worden als bestuurslid van het oudercomité?
Ja

2. Activiteitenverslag werkjaar 2016
In de statuten staat vermeld dat onze vereniging wil bijdragen tot het welzijn van de leerlingen van
de BSGO De Regenboog en hun optimale ontwikkeling.
Dat de ouders in samenwerking met de school vormingen en recreatieve activiteiten organiseren, in
functie van de kinderen en zonder de goede werking van de school te belemmeren.
Uit het overzicht van onze verwezenlijkingen blijkt dat wij aan deze doelstellingen voldoen.
We ondersteunden activiteiten van de school:
 verkeersweek
 schoolfeest
 kidsfuif
 halloween
 grootouderfeest
 kerstfeest
We organiseerden zelf de volgende activiteiten: de quiz & haagplantactie
Dankzij de inkomsten van de activiteiten konden voor elk leerjaar uitstappen gefinancierd worden.
We konden ook materiaal aankopen/huren: de quiz (huur), schoolfeest (huren van alle
springkastelen en ander materiaal), moestuinbakken (aankoop), Halloween (huren van materiaal),
haagplantactie (aankoop hagen), verkeersweek (aankoop materiaal om een parcours mee te maken)
Materiaal voor in de klas wordt ook gedeeltelijk gesponsord.
We hebben op regelmatige basis vergaderd, waarbij wij kritisch en soms pittig gediscussieerd hebben
over zaken die het OC, de school, en de kinderen aanbelangen. We zijn er altijd in geslaagd om er een
positief en constructief gevolg aan te geven.
Een aantal zaken die we niet uit het oog mogen verliezen
- Een goede communicatie met de school en de directie is essentieel.
- Samenwerken is een sleutelwoord en in 2 richtingen, de school samen met de ouders, de
ouders samen met de directie en de leerkrachten. Uiteindelijk komen de kinderen voor
iedereen op de eerste plaats.
- Het OC steunt op vrijwilligers, mensen die zich belangeloos inzetten. Het is belangrijk dat dat
naar waarde wordt geschat
- Het OC moet werkbaar blijven. Daarvoor moet er vertrouwen zijn zowel in de school als
binnen het OC en vooral in het klein bestuur.
De voorzitter wil iedereen bedanken die bijgedragen heeft tot de goede werking van het OC het
afgelopen jaar: de directie, het lerarenkorps, het andere personeel en uiteraard de ouders. De lijst
van de verwezenlijkingen van 2016 is mooi en dat is dankzij jullie, dankzij ons allemaal.
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De voorzitter geeft nu het woord aan de penningmeester, Chantal Mulleman, om financieel verslag
uit te brengen.

3.

Financieel verslag van het werkingsjaar 2016

Het oudercomité haalde zijn voornaamste inkomsten uit volgende activiteiten: de quiz, het
halloweenfeest en het schoolfeest.
Samen brachten deze activiteiten (na aftrek van alle andere kosten) € 3.670 winst op.
De grootste winst wordt gemaakt bij het halloweenfeest, namelijk € 5.394.
De kidsfuif, grootouderfeest en kerstfeest zijn recreatieve activiteiten, die niet tot doel hebben om
er financieel voordeel uit te halen, maar wel het welbevinden van kinderen en grootouders te
bevorderen.
De andere uitgaven bedroegen dit jaar ongeveer € 10.052
Dit bedrag werd onder andere besteed aan de betaling van:
- Plant-een-haag actie
- Bussen voor de schoolreizen
De rest van de kosten worden teruggevonden in varia en kosten voor:
- Financiële bijdrage skireizen
- Bankkosten
- Kerstfeest
- Carnaval
Onze uitgaven overstegen onze inkomsten niet dit jaar. Er is in totaal € 3.670 winst gemaakt
Op de zichtrekening stond op 31/12/2016 € 9.740,85
Op de spaarrekening stond er op 31/12/2016 € 31.054,75
De rekeningen werden dit jaar gecontroleerd door mevr Ilse Frère Salingue en mevr Susan Barry
Ik dank u voor uw aandacht en geef graag het woord aan de verificateurs.
Chantal Mulleman, Penningmeester

4. Rapportering door de verificateurs
Ilse Frère Salingue & Susan Barry
Niemand heeft bezwaar dat beide dames door de algemene vergadering benoemd worden tot
verificateurs.
Nee
Mag ik vragen aan Ilse Frère Salingue & Susan Barry die de verificatie hebben gedaan van de
boekhouding en die de boekhouding hebben goedgekeurd om verslag uit te brengen.
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Enkele opmerkingen:
-

Enkele facturen ontbraken maar dat is intussen reeds in orde gebracht
Uitgave voor Kerstbier? Waarvoor deze aankoop?
Kosten voor niet-gebruikte website: al meermaals gevraagd deze op te zeggen en een nieuw
mailadres voor het oudercomité aan te maken.

Voor het overige was de boekhouding prima in orde.
Het bestuur keurt tijdens deze vergadering het financieel verslag goed en gaat over tot de ontlasting
van het bestuur voor het boekjaar 2016.
In 3-voud laten tekenen (Financieel verslag 2016 + goedkeuring verificateurs laten ondertekenen door alle leden, zie blad 1
“samenstelling van het bestuur” )

5. Begroting 2017
Christophe De Buyser - afwezig
Voor een correcte begroting voor 2017 zal een nieuwe vergadering belegd worden.
Wat we wel reeds weten:
Transport
- Bussen voor uitstappen, elke klas 1 bus
Andere eventuele aankopen
Beamers en white boards voor het tweede leerjaar
Kunnen we akkoord gaan met dit begrotingsvoorstel?
Ja

6. Planning 2017
Eetfestijn

18 februari 2017

Carnaval

22 februari 2017: welkom te helpen – foto’s nemen
Helpen bij opbouw op aanhangwagen/muziek/helpen versieren

Quiz

17 maart 2017

Verkeersweek

24/4 – 5/5/2017
Hulp nodig bij het uittekenen en “bemannen” van het parcours

Schoolfeest

10 juni 2017

Slapen op school (2e & 3e KK) 16 juni 2017
Mini-Kidsfuif

27 juni 2017
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Oktober 2017:
November 2017:
December 2017:

Halloween
grootouderfeest
kerstfeest

7. Verkiezingen mandaat secretaris klein bestuur
Kim Vaneerdewegh werd unaniem en met applaus verkozen tot nieuwe secretaris.

In bijlage: documenten staatsblad in 3-voud laten tekenen

Hierbij sluit ik de algemene vergadering af. Dankjewel voor het komen.
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