
 

Datum wijziging: 1-5-2018 
 

Begripsbepaling 
 
De Activiteitencommissie (hierna te noemen AC) valt onder het bestuur van de 
Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs (VOBO) te Oosterbeek, zoals bedoeld 
onder artikel 5, punt 2 van de statuten van deze Vereniging.  
 
 
Activiteiten 
 
Jaarlijks wordt door de AC een activiteitenlijst opgesteld, daarna maakt de 
penningmeester een begroting.  
 
De AC organiseert en coördineert mede de jaarlijkse activiteiten. Voor iedere 
activiteit  waar de AC bij betrokken is, wordt een subgroep samengesteld. De 
AC-leden zijn verantwoordelijk voor het bijeen roepen van deze subgroepen. Voor 
deze groepen kunnen, indien nodig, ook andere ouders ingeschakeld worden. 
 
De AC is de aangewezen instantie om ouders te vragen hulp te bieden bij allerhande 
activiteiten van de school, zowel binnen als buiten de schooltijden.  
 
Samenstelling 
 
Zij die ouder/verzorger zijn, kunnen lid zijn van de AC. 
De AC is samengesteld uit minimaal vijf ouders en één vast teamlid.  Het teamlid is 
geen lid van de AC, maar fungeert als afgevaardigde van het team en heeft daarom 
geen stemrecht. Het teamlid is de verbindende factor tussen de AC en het team. 
De AC kiest, indien mogelijk, uit haar oudergeleding een voorzitter en 
penningmeester. De functie van penningmeester kan worden vervuld door een ouder 
die geen lid is van de AC. De zittingsduur van de AC leden is drie jaar. Deze kan 
eventueel met een jaar verlengd worden. 
 
Taakomschrijving 
 
De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering en het maken van de 
agenda, in overleg met de afgevaardigde teamleden. Tevens is zij/hij 
verantwoordelijk voor de PR (o.a. mededelingen in de nieuwsbrief). 
De penningmeester ontvangt jaarlijks van het bestuur de binnengekomen 
ouderbijdrage. Het boekjaar is gelijk aan het schooljaar. 
Hij/zij heeft als taak: 

- Het maken van de jaarlijkse begroting 
- Het tijdig reserveren van de gelden voor zowel de jaarlijkse als de 

niet-jaarlijkse activiteiten 
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- Het jaarlijks verantwoording afleggen via het bestuur van de Vereniging voor 
Oecumenisch Basisonderwijs op de Algemene ledenvergadering. 

Bedragen binnen de begroting kan de AC zelfstandig uitgeven en buiten de begroting 
in overleg met het bestuur van de vereniging. 
 
Afgesproken is dat de opbrengst van activiteiten als volgt verdeeld wordt, 1/3 naar 
een goed doel, 1/3 voor de school, 1/3 voor AC kas. Het goede doel zal vooraf 
bepaald worden in overleg tussen AC en team. Tevens zal er voor en tijdens de 
activiteit duidelijk aangegeven worden wat dit doel is, zodat dit ook voor de ouders 
duidelijk is. 
 
De leden van de AC zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij in hun 
hoedanigheid vernemen en zijn tevens gebonden aan de grondslag en het doel zoals 
deze in de statuten van de vereniging zijn omschreven. 
De AC-leden hebben het recht van toegang tot de school ter uitvoering van hun 
werkzaamheden. 
 
 
Vergaderingen 
 
Van iedere vergadering (minimaal zes vergaderingen per jaar) wordt een verslag 
gemaakt, dat aan de AC-leden en het afgevaardigde teamlid wordt verzonden. 
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