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Financiële verslaglegging schooljaar 2017-2018 én vooruitblik schooljaar 
2018/202019 
 
Hierbij in het kort een uiteenzetting op de gemaakte kosten zoals deze zijn terug te 
vinden in bijgevoegde financiële onderbouwingen op pagina 3 en 4. 
 
 
Algemeen: Overheidsbijdrage vanuit school 
Stichting Tabijn heeft dit jaar € 591,00 gestort.  
Dit is een bijdrage vanuit het rijk dat wij voor schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 
niet hebben ontvangen. 
Suzanne heeft dit uitgezocht. Dit komt neer op € 178,- + € 207,- + dit schooljaar 
2017-2018. 
 
Sinterklaas 
Dit jaar is er minder uitgegeven dan begroot. 
De ouderraad had nog cadeautjes over van vorig jaar. Dit hebben ze dit jaar goed kunnen  
gebruiken, waardoor de kosten lager zijn geworden. 
 
Kerst 
Dit jaar is er minder uitgegeven dan begroot. 
De ouderraad had nog genoeg spullen op voorraad. 
 
Carnaval 
Dit jaar is er minder uitgegeven dan begroot. 
Dit jaar waren er spelletjes en geen knutsel activiteiten. 
 
Pasen 
Dit jaar is er minder uitgegeven dan begroot. 
Voor Pasen hebben ze dit jaar alleen paas servetten, drinkbekers, boterhamzakken, 
chocolade eieren en snackbits en sticks aangeschaft. 
 
Algemeen; Sportdag/schooltoernooi 
Dit jaar is er minder uitgegeven dan begroot. 
Het bedrag is gebruikt voor: 
Koningspelen 2018: aanschaf drinken en iets lekkers. 
Zwemtoernooi: drinken 
Voetbaltoernooi: snoeppotmix 
Schooltoernooi: chips 
 
Circusdag 
De ouderraad heeft een circus georganiseerd, waarbij de kosten hoger zijn 
uitgevallen dan begroot doordat deze beslissing pas laat is gemaakt en er geen keuze 
meer was te maken. 
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Schoolkamp 
School heeft dit jaar besloten dat schoolkamp niet meer onder de ouderbijdrage 
valt. De klas heeft 13 leerlingen en met € 55,- per leerling komen ze niet uit. 
Sylvia Langeveld heeft bepaald dat het € 65,- per leerling zal worden. 
Vanuit de ouderraad krijgt groep 8 € 10,- per leerling voor de schoolkamp activiteit  
en € 10,- voor de afscheidsavond. 
Van het totale bedrag € 975,- (dit is incl. € 10,- per leerling voor de activiteit) is 
€ 70,91 overgehouden. Dit bedrag is teruggestort op de rekening van de ouderraad. 
 
Laatste schooldag 
Dit jaar is er minder uitgegeven dan begroot. 
De kosten zijn lager gevallen voor het huren van de ijskar en ijs bij IJssalon Verdonk en 
stormbaan Jungle bij Jumping Kennemerland. 
 
Lief en leed 
Dit jaar hebben wij afscheid genomen van twee leden van de ouderraad nl. Marjolein 
Wulder en Bas Bastinck.  Ze hebben beiden een cadeaubon gekregen vanuit de 
ouderraad. 
 
Kosten tbv ouderraad 
Dit jaar is er meer uitgegeven dan begroot. 
De ouderraad heeft stellingkasten en opbergdozen voor de sportkleding aangeschaft. 
 
Slotwoord Bestuur Ouderraad 
Al enige jaren wordt ingeteerd op het eigen vermogen welke in eerdere jaren is 
opgebouwd. 
De begroting voor 2018-2019 gaat uit van een uitgave per kind van € 56,75 waarbij een 
ouderbijdrage binnenkomt van maar € 40,- per kind binnenkomt. 
Aan eerdere voorstellen voor het (bij)dragen van eventuele excursies georganiseerd 
vanuit school is derhalve geen financiële ruimte. 
Bij de volgende jaarvergadering zal de  hoogte van de ouderbijdrage ter discussie 
worden gesteld. 
 
 
 
Namens het bestuur van de Ouderraad 
 
 
Eva Méndez López (penningmeester) 
 
Stichting Ouderraad R.k. Basisschool de Vinder 
Frankrijklaan 2 
1966 VD Heemskerk 
OR.vlinder@tabijn.nl 
  

arha6
Eva-OR



 

P a g i n a  | 3 18-10-2018 

 

 
  

Financieel jaarverslag 2017-2018

Inkomsten 
Ouderbijdrage Te verwachten

ouderbijdrage
Ouderbijdrage
reeds ontv. Per

bank en kas

Verschil niet
betaald (%)

Totaal ouderbijdrage 8.204,00€           7.580,00€                  624,00€          7,61%
Overheidsbijdrage vanuit school 591,00€                      
€1,03 per leerling + éénmalig € 9,75

Activiteit schoolkamp gr. 8
€ 10,- per leerling

Uitgaven
Kostenposten Totaal

 begroot
Werkelijke
uitgaven

Verschil

Smeltfeest -€                     -€                            -€                
Sinterklaas 1.400,00€           1.165,69€                  234,31€          
Kerst 402,00€               243,99€                      158,01€          
Carnaval 402,00€               196,92€                      205,08€          
Pasen 201,00€               33,86€                        167,14€          
Sportdag/schooltoernooi 100,00€               53,22€                        46,78€            
Schoolkamp incl. activiteit 975,00€               904,09€                      70,91€            
Afscheidsavond groep 8 130,00€               128,76€                      1,24€              
Circusdag /alt. schoolreisje 1.880,00€           2.226,48€                  -346,48€        
Reservering schoolreisje
groep 1 t/m 7 

1.870,00€           -€                            1.870,00€      

Laatste schooldag 502,50€               487,00€                      15,50€            
Lief en leed 100,00€               43,75€                        56,25€            
Kosten ouderraad 50,00€                 311,22€                      -261,22€        
Bankkosten 175,00€               135,69€                      39,31€            
Totaal 8.187,50€           5.930,67€                  2.256,83€      

Totaal resultaat Reeds 
ontvangen 

ouderbijdrage

Werkelijke 
uitgaven

Verschil

Totaal 7.580,00€           5.930,67€                  1.649,33€      

Inkomsten -/- 10% niet betaald (globale berekening)

Totaal te ontvangen ouderbijdrage ex. overheidsbijdrage
Afwijking 10% 7.383,60€      
Uitgaven totaal begroot 8.187,50€      
Saldo € -803,90

Eigen vermogen Beginsaldo
per 04-09-2017

Huidige saldo
per 03-09-2018

Verschil

Kas 49,90€                 226,35€                      -176,45€        
ING betaalrekening 190,06€               101,39€                      88,67€            
ING spaarrekening 4.364,14€           7.397,96€                  -3.033,82€     

4.604,10€           7.725,70€                  -3.121,60€    

€ 130,00 € 110,00 € 20,00
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Budgettering schooljaar 2018-2019
Leerlingen totaal aanvang schooljaar : 206

Inkomsten 
Verwachte Inkomsten Totaal begroot

90% van 206 leerlingen á € 40,- 7.416,00€                  
Overheidsbijdrage vanuit school á € 1,03 per leerling 212,18€                      
Overschot 2017-2018 1.649,33€                  
Kas 226,35€                      
Bank 101,39€                      
Spaarrekening 5.748,63€                  
Totaal 15.353,88€                

Uitgaven
Kostenposten Bedrag per 

leerling
Totaal begroot

Smeltfeest  €                  1,00  €                     206,00 
Sinterklaas 7,00€                   1.442,00€                  
Kerst 1,25€                   257,50€                      
Carnaval 1,00€                   206,00€                      
Pasen 0,25€                   51,50€                        
Sportdag/schooltoernooi 100,00€                      
Schoolkamp activiteit - 13 leerlingen 10,00€                 130,00€                      
Afscheidsavond groep 8 - 13 leerlingen 10,00€                 130,00€                      
Schoolreisje groep 1 t/m 7 - 193 leerlingen 25,00€                 4.825,00€                  
Laatste schooldag 1,25€                   257,50€                      
Lief en leed € 20,- p.p. 100,00€                      
Kosten ouderraad 100,00€                      
Bankkosten 175,00€                      
Eenmalige gift ouderraad aan leerlingenraad t.b.v. schoolplein 212,18€                      
Totaal 56,75€                 8.192,68€                  

Reserveringen
Verwachte kosten Totaal begroot

Startbedrag aanvang schooljaar 2019-2020 2.000,00€                  
Reservering aanschaf eigen Sint pak 650,00€                      
Reservering aanschaf nieuwe grote kerstboom 650,00€                      
Reservering kerstverlichting 250,00€                      
Reservering sportkleding 2017 + 2018 (€500,- per jaar → 6 jaar) 1.000,00€                  
Reservering veiligheidshesjes 2017 + 2018 (€ 250,- per jaar → 6 jaar) 500,00€                      
Reservering schoolreisje 2019 2.111,20€                  
Totaal 7.161,20€                  


