Vzw Oudervereniging De Regenboog
Speelbroek 38 – 1850 Grimbergen
Tel: 02/269 31 45 - Fax: 02/270 26 02
Email: info@oc-deregenboog.be

Grimbergen, 22 december 2016

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING
Geachte lid, Beste ouders,
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de algemene vergadering van de vzw Oudervereniging BS De
Regenboog op woensdag 18 januari 2017 om 20u00 in de klas van Meester Steven.

Agenda:
 Activiteitenverslag van het werkingsjaar 2016 door de voorzitter
 Financieel verslag van het werkingsjaar 2016 door de penningmeester
 Rapportering door de verificateurs
 Goedkeuring van de rekeningen en ontlasting van de raad van bestuur
 Kandidatuur nieuwe leden.
 Kandidatuur secretaris
 Aanstelling klein bestuur
 Begroting 2017
 Planning 2017
 Evaluatie grootouderfeest
 Evaluatie kerstfeest
 Voorbereidingen Quiz
 Rondvraag
In bijlage vindt u het document dat ingevuld dient te worden als u lid wenst te worden / blijven van het
oudercomité. Hiermee krijgt u ook stemrecht tijdens de algemene vergadering. Op dat document kan
u ook uw kandidatuur stellen als bestuurslid.
We vragen aan de bestuursleden om zeker aanwezig te zijn tijdens de algemene vergadering
zodat het vereiste quotum wordt bereikt.
Gelieve het document ingevuld (+ fotokopie van de identiteitskaart voor kandidaat bestuursleden)
terug te bezorgen op het schoolsecretariaat uiterlijk op vrijdag 13 januari 2017.
Kandidaturen voor de mandaten van het klein bestuur moeten schriftelijk gemotiveerd zijn en worden
eveneens voor 13 januari 2017 aan de schooldirecteur, mijnheer De Buyser, overhandigd.
We maken van de gelegenheid gebruik om jullie alvast fijne feesten en een fantastisch 2017 toe te
wensen!

Evita Algaba
Voorzitter

Lesley Buyssens
Ondervoorzitter

Peter Rochlitz
Secretaris
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Beste ouders en leden van de oudervereniging
Wie lid wenst te worden / blijven van het oudercomité, dient onderstaand formulier in te vullen en ten
laatste 5 dagen voor de algemene vergadering van woensdag 18 januari 2017 af te geven op het
schoolsecretariaat.
Let op, om administratieve redenen en misverstanden te vermijden vragen we iedereen, die reeds lid
is en al dan niet lid wenst te blijven, eveneens dit formulier in te vullen en terug te bezorgen.
Op het formulier kan u ook aangeven of u deel wenst uit te maken van het bestuur. Aan
bestuursleden wordt gevraagd dat ze regelmatig de vergaderingen bijwonen. Omwille van
administratieve redenen bezorgen zij het Oudercomité ook een fotokopie van hun
identiteitskaart.
Vriendelijke groeten,
Evita Algaba
Voorzitter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door ieder zittend en komend (bestuurs)lid in te vullen voor 13 januari 2017
Ik, ondergetekende …………………………………………………………………............................................ ,
ouder van ………………………………………………………………………………………….… in klas…………
wens lid te zijn van het oudercomité.
Ik ben kandidaat om deel uit te maken van het bestuur JA – NEEN* ( *schrappen wat niet past)
Mijn beroep : …………………………………….
Geboren op …………………………. te …………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………….. e-mail : …………………………………………………
Enkel voor kandidaat bestuursleden: Rijksregisternummer………………………………………….
Handtekening – datum
…………………………………. …………………………..

