Notulen Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging van het Johan de Witt-gymnasium
leerjaar 2014-2015
Datum: maandag 2 november 2015
Aanvang: 21.00 uur
Aanwezig na de lezing van Ewoud Sanders (Slimmer zoeken op internet) en de pauze zijn ongeveer
35 leden.
Uitreiking Elan-prijs
De voorzitter, Michael van der Spek, geeft een toelichting op het instellen van de jaarlijkse Elanprijs. Deze prijs is in 2013 ingesteld door de Oudervereniging met als doel de waardering uit te
spreken voor de vele initiatieven van leerkrachten en secties en deze initiatieven te stimuleren.
Aan de prijs is een oorkonde verbonden en een geldbedrag van € 500,--, te besteden aan het
project. Jaarlijks geeft de rector genomineerde projecten door, waaruit het bestuur van de
Oudervereniging een winnaar kiest.
De genomineerden voor dit jaar zijn:
·
·
·

de sectie Engels met het Cambridge Engels programma,
het opera en balletprogramma voor de klassen 5 en 6 met workshops bij de Stopera van
de heer Akkerman en
het “overstapprogramma van wiskunde B naar A” van de heer Van Houwelingen. Met dit
laatste programma is het mogelijk om nog in de bovenbouw over te stappen naar
wiskunde A.

Het overstapprogramma wiskunde is dit jaar tot winnaar gekozen. De voorzitter reikt de
oorkonde uit aan de heer Van Houwelingen, die deze onder dankzegging aanvaardt.
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de Algemene Leden vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
De voorzitter vraagt aandacht voor de nieuwsbrief voor de ouders. Hij benadrukt het nut
daarvan. Ouders krijgen hiermee veel recente informatie. De nieuwsbrief heeft dan ook een
functie naast de JOHAN. De redactie van de JOHAN heeft dringend behoefte aan nieuwe leden.
De voorzitter roept enthousiaste ouders op om zich voor de redactie beschikbaar te stellen. Vele
talenten zijn in de redactie nodig. Naast het schrijven en redigeren van teksten, zijn er taken als
fotografie, opmaak, organisatie, advertentieacquisitie. De redactie kan op alle fronten aanvulling
gebruiken!
3. Notulen ALV 3 november 2014
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2014-2015
De vergadering stemt zonder op- en of aanmerkingen c.q. aanvullingen in met het jaarverslag.

5. Financiële verantwoording 2014-2015
De penningmeester, Esther Stoop, geeft een toelichting op de jaarrekening 2014-2015. De
contributieopbrengsten zijn dit jaar aanzienlijk hoger, nu de bijdrage voor de Oudervereniging
vanaf dit jaar via Iddink wordt geïncasseerd. Daardoor is er meer ruimte om projecten te
ondersteunen. Uit de jaarrekening blijkt ook dat het meeste geld gereserveerd is voor de
projecten en Elan-prijs. Enkele projecten zijn dit jaar niet gerealiseerd. De criteria die het bestuur
hanteert bij het beoordelen van een project zijn redelijk streng. De projecten moeten zoveel
mogelijk leerlingen iets opleveren. Het ondersteunen van projecten is een telkens terugkerend
onderwerp op de agenda van het overleg met de rector. De kosten voor de receptie na de
proclamatie waren dit jaar begroot op een opkomst van 250 personen. Dat bleek te krap
begroot. Mede vanwege het mooie weer was de opkomst overweldigend. Dit feit heeft zich ook
vertaald in een hogere begroting voor komend jaar. Het verlies dat op de uitgave van de JOHAN
is gerealiseerd is veroorzaakt door eenmalig hogere kosten in verband met problemen met de
drukker. Voor het overige verwijst de penningmeester naar de toelichting bij het financieel
overzicht.
6. Kascontrolecommissie
Van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heer Rodenburg en mevrouw Van Steenis, is de
heer Rodenburg aanwezig. Hij deelt mede dat de commissie de financiële administratie medio
oktober jl. heeft gecontroleerd, waarbij geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De heer
Rodenburg stelt de vergadering dan ook voor om de penningmeester decharge te verlenen voor
het afgelopen jaar. De vergadering stemt hiermee in. De heer Rodenburg laat weten dat hij zijn
lidmaatschap van de kascontrolecommissie beëindigt. Mevrouw Annette van der Linden is bereid
gevonden in de commissie zitting te nemen. De vergadering is hiermee akkoord.
7. Begroting 2015-2016
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De bijdrage aan het LOZG, het
Landelijk Overleg Zelfstandige Gymnasia is op nihil gesteld, nu het LOZG heeft aangegeven op
grond van hun vermogenspositie te hebben besloten de komende vijf jaar geen contributie te
heffen.
De kosten voor de ALV zijn hoger begroot dan voorgaande jaren nu het aantrekken van een
goede spreker meer kosten met zich mee brengt.
Voor het Schoolstewardprogramma is ook voor het komend jaar een bijdrage van € 1.000,-begroot. Naar aanleiding van een vraag van een van de aanwezigen geeft de rector een
toelichting op dit project. Het project is aangegaan als pilot, om te bezien of het succesvol en
toepasbaar is binnen de school. Het is nu het tweede jaar van dit project, aan het einde van dit
jaar wordt de knoop doorgehakt of het project (al dan niet in dezelfde vorm) wordt
gecontinueerd. Het eerste jaar verliep positief, inmiddels wordt er over de effectiviteit van dit
project verschillend gedacht.
Als resultaat van de JOHAN wordt een verlies begroot van € 1.000,--. Een deel van de kosten van
de Johan wordt gefinancierd uit de vrijwillige bijdrage van ouders aan de school. Deze bijdrage
wordt de laatste jaren slecht betaald, de trend is een vermindering van 15%, reden waarom de
bijdrage van de school aan de JOHAN onder druk staat. Het bestuur vindt het echter belangrijk
dat ondanks dit feit alle ouders het blad toegestuurd krijgen. De vergadering stemt in met de
begroting 2015-2016.

8. JOHAN
De voorzitter verwijst naar de eerdere opmerkingen in deze vergadering over het aanvullen van
de redactie van de JOHAN en de financiële positie. Geconstateerd wordt dat de uitgave van de
JOHAN een compliment aan de redactieleden waard is. Het is een informatief en prachtig
uitgegeven blad voor de ouders.
9. Bestuurssamenstelling
De voorzitter stelt de huidige bestuursleden voor en geeft aan dat aftreden Ingrid Daane en
Saskia van Broekhoven. Beiden worden bedankt voor hun inzet voor de Oudervereniging. De
voorzitter verzoekt de vergadering daarnaast formeel in te stemmen met zijn voorzitterschap en
om de zittende leden te herbenoemen. De vergadering is hiermee akkoord.
De voorzitter licht toe dat bij de samenstelling van het bestuur gestreefd wordt naar een
afspiegeling van de jaargeledingen. Op dit moment worden vooral “jonge” ouders, dat wil zeggen
ouders van leerlingen uit klas 1 en 2, gerekruteerd. Er zijn gesprekken gaande met diverse
kandidaat bestuursleden. De voorzitter vraagt de vergadering om er mee in te stemmen dat de
nieuwe bestuursleden via de nieuwsbrief worden voorgesteld. De vergadering is akkoord.
10. Rondvraag en sluiting
De rector vraagt om aandacht voor het schilderij in de kantine dat in de zomervakantie op eigen
initiatief is gemaakt door de dames Conradie en Lucas.
Alex Claassen doet de suggestie om het boekje van Ewoud Sanders, Slimmer zoeken op internet,
aan alle leerlingen ter beschikking te stellen. De rector geeft aan dit voorstel mee te nemen bij de
verdere uitwerking van het onderdeel Onderzoekvaardigheden bij het vak ANW.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur met dank aan rector en claviger voor de
gastvrijheid en ook de diverse docenten voor hun aanwezigheid.

Iné Doelman - secretaris

