
 
 

Datum: 21 september 2016 om 20.30 uur  
Locatie: lerarenkamer school 
Aanwezig: Diny, Rikie, Susan, Toon en Wendy 
Afwezig: - 
 
 
1. Opening 

Wendy opent de vergadering om 20.35 uur en heet iedereen welkom. 
Toon Groenen is vanuit team toegevoegd aan de OV en Susan draait alvast mee met 
het oog op haar nieuwe taak als voorzitter. 

 
2. Actielijst  
 

Datum Wat Wie  Datum gereed 

160906.2 Parkeervoorzieningen rondom 
school. 

Toon In de gaten 
houden. 

160906.3 Informatievoorziening aan nieuwe 
leerlingen/ouders. 

Toon Navragen of hier 
inmiddels actie in 
ondernomen is. 

162109.1 Activiteitendag. Toon 02-11-2016 

162109.2 Website beheer. Diny 02-11-2016 

162109.3 Allergiecoördinator. Diny 02-11-2016 

162109.4 Jaarrekening/Begroting. Rikie 19-10-2016 

162109.5 Verslag diverse activiteiten 
schooljaar 2015-2016. 

Miranda/Chantal 19-10-2016 

162109.6 Wijziging KVK aftredende en 
nieuwe bestuursleden. 

Diny 02-11-2016 

 
De taken van de werkgroepenbeheerder (Miranda) zijn inmiddels overgedragen aan 
Chantal. 
 
De brieven voor de contributie/ouderbijdrage schoolreis zijn inmiddels uitgereikt. 
 

3.  Vaststellen notulen vergadering voltallig bestuur van 9 juni 2016. 
 Zonder verdere op- en/of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd. 
 
4.  Mededelingen secretaris. 

De agenda voor de jaarvergadering wordt vastgesteld. Diny heeft op 27 september 
een afspraak met Jaap Henst en nog medewerkers van Centrum Jeugd en Gezin om 
te kijken in hoeverre het thema ingevuld kan worden. Wendy zal eveneens bij dit 
gesprek aanwezig zijn. 
De stukken voor de jaarvergadering zullen rechtstreeks per email aan alle ouders 
worden verstuurd. Ook zal er nog een extra stukje worden geplaatst in de 
Triangelklanken van 3 oktober a.s.. 
Aan Miranda zal gevraagd worden een korte uiteenzetting te geven over de diverse 
activiteiten van afgelopen schooljaar. 

Notulen dagelijks bestuur 

OUDERVERENIGING ‘DE TRIANGEL’ 
r.k. basisschool Leende 

 



 
Officieel worden Chantal, Cristel en Ursula als bestuurslid gekozen tijdens de 
jaarvergadering. Dit zou betekenen dat we in 2019, met de 2 nieuwe leden tijdens de 
komende jaarvergadering erbij, 5 aftredende bestuursleden hebben. Voorstel om 
deze 3 leden, die inmiddels al vanaf januari meedraaien, vanaf 2015 toe te voegen 
wat betekent dat ze in 2018 aftredend zijn. Afvloeiingsschema wordt aangepast. 
Diny zal nieuwe formulieren KvK aanleveren tijdens de eerstvolgende vergadering 
met het voltallig bestuur m.b.t. wijzigingen bestuursleden. 
 
De website is vernieuwd en helaas zijn er allerlei stukken verdwenen op de tab van 
de oudervereniging. Diny heeft hier inmiddels al contact over gezocht met de directie 
van de Triangel en het was niet bekend dat Peter Valent inmiddels al een aantal jaren 
onze website beheerder is. 
Peter heeft destijds een inlogcode gekregen waarmee hij stukken die betrekking 
hadden op de OV op de website kon plaatsen. Er zal door de directie besloten 
moeten worden of de nieuwe websitebeheerder dit gaat behartigen of dat Peter dit 
voor ons kan blijven doen. Diny blijft dit volgen. 
 
Diny geeft aan dat de nieuwe bestuursleden inmiddels, in overleg, zijn toegevoegd 
aan een werkgroep. Suzanne D. bij werkgroep Pasen en Wieteke bij de werkgroep 
Kerst. Bij deze laatste werkgroep zitten nu 3 OV-leden maar omdat het voor Diny het 
laatste jaar is, wellicht goed om een nieuwe kracht alvast mee te laten draaien. 
 
Antonet heeft de taak van allergiecoördinator erbij gekregen. Renske heeft vorig jaar 
al eens aangegeven dat zij ook graag hierin een rol wil vervullen. Zij had al een opzet 
klaar wat eventueel gebruikt zou kunnen worden. Voorstel om Renske hierin te 
betrekken samen met Antonet. Diny zal dit aan Antonet voorleggen.  

 
5. Mededelingen team (Toon Groenen) 

Toon Groenen is toegevoegd aan de OV namens het team. 
 
Vanuit school is er de vraag of er iemand vanuit de OV wil deelnemen aan de 
werkgroep Koningsspelen. Voorheen was OV verantwoordelijk voor de activiteiten 
dag maar deze is komen te vervallen voor de koningsspelen. Dit zal in de 
eerstvolgende bestuursvergadering met het voltallig bestuur worden besproken. 

 
6.  Mededelingen penningmeester 

Rikie heeft de jaarrekening en begroting nog niet geheel klaar maar zorgt ervoor dat 
deze voor de jaarvergadering afgerond is. 

 
7. Rondvraag 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
10.  Sluiting 

Wendy sluit om 21.05 uur de vergadering. 
 
 
 

Volgende vergadering voltallig bestuur op 
woensdag 2 november 2016 om 20.30 uur. 


