
 

    Oudervereniging Vigdis Jonckheer Mensing College   
 

OPROEP 
 
 
 

 
4 oktober 2019 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Hierbij nodigen het bestuur van de Oudervereniging Vigdis Jonckheer Mensing College en  
het managementteam van het Vigdis Jonckheer Mensing College u uit voor een:  
Algemene Ledenvergadering 
Datum : donderdag 24 oktober 2019 
Tijd : 19.00 uur 
Plaats : Computerruimte van het Vigdis Jonckheer Mensing College 
 
Agendapunten 
1) Opening - Goedkeuring agenda en notulen ALV  

- Mededelingen 
2) Presentatie leerkrachten en bestuursleden 
3) Verslag door schoolleiding en oudervereniging over schooljaar 2018/2019 
4) Financieel verslag + verslag kascommissie schooljaar 2018/2019 + décharge over afgelopen bestuursjaar 
5) Verkiezing (Benoeming) bestuursleden 
6) Benoeming kascommissie  
7) Speerpunten en grote projecten schooljaar 2019/2020 (Bespreking van de plannen voor het lopende 

verenigingsjaar en van zaken die de school, het onderwijs of de opvoeding van de leerlingen raken) 
8) Goedkeuring concept begroting schooljaar 2019/2020 
9) Vaststelling ouderbijdrage 2020/2021 
10) Rondvraag 
11) Sluiting 
 
Nieuwe bestuur- en commissieleden 
Conform de statuten bestaat het bestuur van de Oudervereniging uit ten hoogste negen leden. Dit jaar treden er 
vier bestuursleden af. Er bestaat hiermee behoefte aan vier nieuwe bestuursleden.  
Om een beeld te krijgen van de bestuursfuncties, kunt u contact opnemen met het schoolmanagement en de 
huidige bestuursleden voor informatie. Bent u geïnteresseerd om tot het bestuur toe te treden, dan verzoeken wij 
u vriendelijk om het onderstaande strookje in te vullen en uiterlijk 15 oktober a.s. in te leveren bij de Secretaris 
door tussenkomst van de schoolleiding. Vanaf 14 oktober liggen de financiële stukken en de (concept)notulen van 
de ALV van 26 september 2018 ter inzage bij de schoolleiding en kunt u tevens op verzoek een kopie ontvangen.  
 
Namens de oudervereniging, 
 
 
Selina Neuman     Monique van Hoop 
Voorzitter     Secretaris 
 
…………………………………………………………………………................…………………... 
 
Middels dit strookje stel ik mij bereid en beschikbaar voor een functie binnen het bestuur van de Oudervereniging 
van het Vigdis Jonckeer Mensing College. 
 
Naam Ouder:  .................................................................................................  

Adres:   .................................................................................................   

Telefoon:  .................................................................................................  

Email:   .................................................................................................   

Naam en groep kind: ................................................................................................. 

 

 


