
Betreft Verslag Bestuursvergadering Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Datum | tijd Dinsdag 21 september 2021 | 20:00-22:00 uur | locatie: STGS

Aanwezig Annick Hanekroot (voorzitter), Rudi Bot (penningmeester), Danny van der Horst
(secretaris), Susanne Mosmans, Hélène Robinet, (bestuursleden), Esther Pol, Emine Vuran,
Nicole Stam, Suzanne den Edel en Lisa Wang (aspirant bestuursleden), Susanne
Meerbach(MT), Stytia de Leeuw(rector).

1. Opening & vaststellen agenda
Annick opent de vergadering en heet iedereen, met name de aspirant leden, welkom. Iedereen stelt zich
vervolgens voor. De bestuursleden geven kort een uitleg van zijn of haar huidige taken bij de OV.

2. Ingekomen stukken & mededelingen
Mail ontvangen van Susanne Meerbach met een bedankje voor het ijs tijdens de rapportuitreiking.

3. Verslag vergadering 22-06-2021 | actie+besluitenlijst+takenlijst OV
Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Lustrumjaar
De lustrumweek is verschoven naar de week voor de voorjaarsvakantie om meer tijd te hebben om alles te
organiseren en voor te bereiden en om minder beperkingen te hebben door COVID-19. Het benefietconcert
en de toneelvoorstellingen zullen ook in deze periode plaatsvinden.
We informeren verder bij Stytia nog naar de voortgang van het opvragen van de offertes voor het bekleden
van de kussens in de aula, ze geeft aan dat dit nog loopt. Er is ook iets meer tijd omdat het plan is om tijdens
de lustrumweek de leerlingen zelf de ontwerpen te laten maken voor de bekleding (net zoals met de huidige
kussens ook is gebeurd). Het hoeft dus niet in februari allemaal klaar te zijn.

5. Lezingen schooljaar 2020-2021
We hebben nog geen exacte ideeën, maar willen er wel weer 2 organiseren dit jaar.
Hélène heeft het idee voor een Franse filmavond, al pratend komen we op het idee om misschien een
“vreemde” talen avond te organiseren en om het aantrekkelijk te maken hapjes en drankjes van het
betreffende land.
Stytia vraagt na bij de sectie klassieke talen of ze bereid zijn te helpen. Susanne Mosmans gaat samen met
Lisa, Nicol, Emine dit verder uitwerken en we gaan ons best doen dit nog in november te regelen.

6. Dag van de leraar
Dinsdag 5 oktober is het weer “dag van de leraar”, elk jaar geven we als OV een blijk van waardering in de
vorm van iets lekkers, het is kort dag dus Annick heeft al het e.e.a geregeld bij Serina’s Bakery. Het worden
heerlijke Vlaardingse ijzerkoekjes.
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7. Financiën
- Rudi is nog wachtend op de eindafrekening van vorig schooljaar, Stytia gaat hier achteraan. Het ziet

er wel naar uit dat we binnen de begroting blijven.
- Begroting komend schooljaar: eerste opzet gemaakt met jaarlijks terugkerende uitgaven waarmee

we zouden uitkomen op een tekort van rond de € 1.500,- voor het komend schooljaar. Voor het
lustrum cadeau houden we in principe de over een periode van 5 jaar gespaarde € 2.500,- aan.

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Budget 2021-2022

Kosten Euro

Bijeenkomsten ouders 900.00
Diploma-uitreiking 2,750.00
Contributies (Volkskrant) 425.00
Reservering lustrum 500.00
Bestuurskosten 50.00
Kratèr 500.00
Bankkosten 125.00
Giften van de  OV (*) 1,925.00
Totale verenigingskosten 7,175.00

Baten

Contributie oudervereniging 5,640.00
Ontvangen rente 0.00
Totale baten 5,640.00

RESULTAAT -1,535.00

Giften van de  OV (*)

Cadeaus Dag van de leraar 500.00
Cadeaus profielwerkstukken 125.00
Eindexamencadeau (bedrukte mokken) 650.00
Eindejaarsattentie 1e t/m 5e jaars 150.00
Schoolfeest 500.00

1,925.00

8. Begin van het jaar
- Watertappunten zijn in aanbouw en worden binnenkort in gebruik genomen.
- Taakverdeling; we geven aan welke taken er open staan en vragen de nieuwe leden van de
oudervereniging na te denken of ze interesse hebben in een van de openstaande taken/functies zoals het
coördineren van profielwerkstukken, het organiseren van lezingen of het penningmeesterschap.
- Het OV jaarverslag is rondgestuurd binnen de OV en we vragen iedereen om nog even kritisch te
kijken naar het verslag en daar waar nodig is eventuele op- of aanmerking bij Annick te melden.
- Gezonde school; het blijft een lastig punt met de “Dirk” om de hoek, Nicole gaat uitzoeken of we
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gratis fruit kunnen krijgen op school en gelukkig zijn de watertappunten bijna klaar en hoeft er niemand meer
in het fonteintje van het toilet zijn waterfles te vullen, wel zo makkelijk en hygiënisch.

9. Rondvraag
- Lisa vraagt of de website van school nog wel bijgewerkt wordt er staat behoorlijk oud nieuws op,
Susanne Meerbach geeft aan dat de nieuwe website over een week of 3 live gaat.
- Stytia vraagt of we op de website nog een oudervereniging sectie willen hebben, we geven aan dit
graag te willen zodat we de verslagen van de vergadering kwijt kunnen.
- Susanne Mosmans en Rudi bedanken alle nieuwe leden, allemaal geven ze aan bij de oudervereniging
te komen en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.
- Hélène haalt nog even het punt aan dat we als oudervereniging op de website van school
buitenschoolse activiteiten zouden publiceren zodat de leerlingen ook eens iets anders dan bijvoorbeeld
gamen kunnen ondernemen. Annick zal een stukje begeleidende tekst schrijven voor op de website van
school en vervolgens is het aan alle leden van de OV om leuke dingen, die zinvol zijn voor de STGS doelgroep
te melden bij school zodat dit als nieuws item toegevoegd kan worden op de website.
- Annick neemt as. donderdag (23-09-2021) deel aan de MR-vergadering met als doel om een brug te
slaan tussen de 2 ouder-overlegorganen van het STGS. Voorgesteld zal worden om de OV als klankbord te
benaderen als daar behoefte aan is.
- Annick zal namens alle ouders nog een bloemetje sturen aan 2, afgelopen schooljaar, gepensioneerde
docenten Hammerstein en Putzer.
- Danny geeft aan dat hij de OV verslagen van afgelopen schooljaar doorstuurt naar Roald Lazet zodat
ze op de website van school geplaatst kunnen worden.

10. Sluiting
Annick sluit om 21:40 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

Volgende vergaderingen
Vergaderingen vinden in principe op school plaats, aanvang 20:00 uur.
- Dinsdag 21 september 2021
- Dinsdag 2 november 2021
- Dinsdag 11 januari 2022
- Dinsdag 15 maart 2022
- Dinsdag 10 mei 2022
- Dinsdag 21 juni 2022
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