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Opvallendste zaken vrijwillige ouderbijdrage 
van schooljaar 2018-2019
De totale inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage bedroegen Eur46.969,- ruim Eur3.600 boven begroting.

• De ouderparticipatie in betaling van de vrijwillige ouderbijdrage was stabiel met 87% van ouders die bijdragen.

• De tussenstand laat zien dat de bijdrage in 2019-2020 dreigt lager uit te komen op iets onder de 80%.

De totale uitgaven van de OR zijn uitgekomen op Eur46.969,-, waarmee de gehele ouderbijdrage gebruikt is. 

Ronald doet ieder jaar zijn uiterste best om extra vouchers van de gemeente te ontvangen, waarmee hij kosten kan dekken 

van activiteiten, die ook op de OR begroting staan.

• Daardoor is het lastig om een precieze begroting te maken en wijkt de realisatie vaak van de begroting af.

• Ook in 2018-2019 is het Ronald gelukt meer vouchers te ontvangen dan verwacht en daardoor meer kosten zelf te dekken. 

• Zo zijn de Muzieklessen geheel met vouchers betaald en stonden deze voor Eur5000,- op de OR begroting.

• De OR heeft ism de school besloten om het overschot, dat mede daardoor ontstond, te besteden aan:

• Een bijdrage aan de inrichting van het schoolplein, waar nog onvoldoende dekking was voor de voorziene kosten.

• De vervanging van de gordijnen in het theater / de kleine gymzaal.



Gerealiseerde vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
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Tussenstand 2019-2020 is inclusief Eur 2.500,- nog te ontvangen termijnbetalingen.
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Uitgaven vrijwillige ouderbijdrage in 
schooljaar 2018-2019



Ter vergelijking: uitgaven vrijwillige 
ouderbijdrage in schooljaar 2017-2018



Ontwikkeling voorzieningen in 2018-2019
Voorzieningen dekken kosten, die niet jaarlijks voorkomen en wel binnen doelstellingen OR vallen

Voorzieningen schooljaar 2018-2019

Versie: 25 dec 2019

GrootboeknummerVoorziening omschrijving Start jaar Toevoeging vanuit 2016-20176 begrotingOntrekking aan voorzieningEinde jaar

9001 Bijdrage computers 6.000 1500 -1374 6.126

9002 Hardware voor leeshoek, mediatheek, kasten 2.500 500 3.000

9003 Bevo lokaal 2.500 2.500

9004 Project / uitje OB 3.025 1000 -1068 2.957

9005 Project / uitje MB 3.000 1000 4.000

9006 Project / uitje BB 3.000 500 3.500

9007 Eenmalige uitgave kerstversiering 2.000 2.000

9008 Schoolplein herinrichting bijdrage 1.000 7500 8.500

9009 Gordijnen kleine gymzaal 4025 -2716 1.309

Totaal 23.025 16.025 -5.158 33.892
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Naast de verzieningen bestaat een algemene reserve, die na het schooljaar 2018-2019 Eur16.094,- bedraagt



Verslag kas commissie

Dinsdag 25 februari 2019 hebben Diederik van Meer en Arjen Pront  (kascommissie) van 
Armand Schouten een toelichting gekregen m.b.t. de financiële rapportage van de OR over 
het boekjaar 2018 / 2019. 

Allereerst willen we opmerken dat de administratie een zeer overzichtelijke en complete 
indruk geeft. De penningmeester heeft er duidelijk veel werk ingestoken, waarvoor 
namens alle ouders veel dank!

Aanvang en eindsaldo van de spaar- en betaalrekeningen komen overeen met de 
rapportage. Daarnaast hebben wij op basis van  diverse steekproeven geen onjuistheden 
geconstateerd. Wij beoordelen de rapportage als helder, compleet en overzichtelijk. Het 
financiële beleid, de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven komen ons correct 
over.

Wij stellen voor de financiële stukken goed te keuren en dat het bestuur van de OR over de 
periode 2018 / 2019 decharge wordt verleend.

Vriendelijke groet, Arjen & Diederik


