Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging van het Johan de Witt-gymnasium
Dordrecht, maandag 6 november 2017

1. Opening
De voorzitter, Niels Mooij, opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Agenda, mededelingen
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen ALV 2 november 2016
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2016-2017
De vergadering stemt zonder op- en of aanmerkingen c.q. aanvullingen in met het
jaarverslag.
5. Financiële verantwoording 2016-2017
De penningmeester, Esther Stoop, geeft een toelichting op de jaarrekening 2016-2017.
De realisatie van het schooljaar 2016-2017 wijkt voor de meeste posten niet
noemenswaardig af van de begroting.
Het bestuur maakt weinig administratieve kosten door het incasseren van de ouderbijdragen
via Iddink. Mede door de incasso via Iddink te laten verlopen zijn de contributie bijdrages dit
jaar hoger dan verwacht. De begrote bedragen voor Secretariaat zijn voor het komende
schooljaar daarom wederom verlaagd.
Het meest opvallende verschil met de begroting is het resultaat op de proclamatie receptie.
Het aantal bezoekers was het afgelopen jaar aanzienlijk hoger dan initieel verwacht.
Tevens is de begroting voor de Johan licht overschreden, alsmede het budget van bijdrage
aan Projecten en individuen.
De oudervereniging heeft in het schooljaar 2016-2017de volgende projecten financieel
ondersteund:








Elanprijs
Taalcursus Studium Generale
Xylofoon Panta Musica
Bijdrage excursie Blijdorp klas 4
Kleine Avond
Afgesproken bijdrage 2016-2017 diverse schoolprojecten
Jaarboek

6. Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Leonora v. Steenis en Annette van der Linden,
heeft begin november de financiële administratie gecontroleerd en heeft hierbij geen
onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie stelt de vergadering dan ook voor om
de penningmeester kwijting en decharge te verlenen voor het afgelopen jaar. De vergadering
stemt hiermee in.
7. Begroting 2016-2017
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.
Met de gemaakte kosten van afgelopen schooljaar is besloten de begroting voor de volgende
posten met de genoemde bedragen te verhogen ten opzichte van het voorgaande jaar.





Johan
Proclamatie en receptie
Bijdrage aan projecten en individuen
ALV en open dag

+ € 500,+ € 500,+ € 400,+ € 500,-

Deze ruimte kan worden opgevangen in de begroting, doordat de verwachte contributie voor
het leerjaar 2017-2018 op € 21.000,- is geschat (een kleine € 2000,- hoger dan in het leerjaar
2016-2017 was begroot).
De vergadering stemt in met de begroting 2017-2018.
8. Johan
De voorzitter vraagt extra aandacht voor onze eigen Glossy: de Johan. Het bestuur van de
oudervereniging is erg trots op dit blad en dankt de redactie voor hun inspanningen.









Nadja Duykers
Marieke Hoekstra
Mascha Joustra (ook fotografe)
Liene Jouwsma (vormgeving)
Patrick van ’t Hof (eindredactie)
Odette Schouten (fotografe)
Diana van Veen
Han van Antwerpen (coördinatie en verbinding met het bestuur van de
Oudervereniging)

Wegens drukke agenda’s nemen dit jaar Martine Kluver en Belinda Noorland afscheid
van de redactie. Wij danken hen voor hun creatieve bijdrage van de afgelopen jaren.
Met dit vertrek zijn er weer twee posities voor redactieleden open bij de Johan.

9. Bestuurssamenstelling
De voorzitter stelt de huidige bestuursleden voor:
 Niels Mooij
Voorzitter
 Esther Stoop
Secretaris
 Erno van Os
Penningmeester
 Yvette Buitenhuis
Bestuurslid
 Han van Antwerpen
Bestuurslid (JOHAN)
 Geert Stevens
Bestuurslid
 Patty Biemond
Bestuurslid

De voorzitter geeft aan dat dit jaar Alex Claassen afscheid heeft genomen van het bestuur.
Alex wordt bedankt voor zijn inzet voor de Oudervereniging. Met het vertrek van Alex heeft
het bestuurd een nieuw lid geworven in de persoon van Erno van Os. Hij zal de rol van
penningmeester van Esther Stoop overnemen. Esther Stoop neemt op haar beurt de rol van
secretaris over van Yvette Buitenhuis.
De voorzitter verzoekt de vergadering formeel in te stemmen met zijn voorzitterschap, om de
overige zittende leden te herbenoemen, de wisseling van Secretaris en de benoeming van
Erno van Os als Penningmeester. De vergadering is hiermee akkoord.
10. Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur met dank aan rector en claviger voor de
gastvrijheid en ook de diverse docenten voor hun aanwezigheid.

Uitreiking Elan prijs
De voorzitter, Niels Mooij, geeft een korte toelichting op de Elan prijs.
De oudervereniging vind het belangrijk dat het Johann de Witt-gymnasium onze kinderen
waar mogelijk wat extra’s meegeeft. Om docenten en secties te stimuleren continu te innoveren en extra activiteiten te organiseren, heeft de Oudervereniging enkele jaren geleden de
Elan prijs ingesteld. Aan de prijs is een oorkonde verbonden en een geldbedrag van € 500,-,
te besteden aan het project.
Dit jaar heeft de Oudervereniging besloten de Elan prijs toe te kennen aan de heer
Saul de Caluwé, docent Muziek, voor zijn deskundige en enthousiaste begeleiding van het
schoolorkest Panta Musica. De heer Caluwé heeft een grote passie voor muziek. Hij bespeelt
zelf meerdere instrumenten en weet tijdens zijn lessen en met het schoolorkest de kinderen
muzikaal te ontwikkelen en leert hen samenwerken.

Yvette Buitenhuis – secretaris

