Financieel jaarverslag van de Oudervereniging van de Rooms Katholieke
Basisschool De Elzenhoek, schooljaar 2017/2018
1. Reguliere activiteiten
1.a: Inkomsten reguliere activiteiten
De werkelijke inkomsten in het schooljaar 2017/2018 bedroegen € 8446. Dit is € 330 lager
dan het begrote bedrag van € 8.776. Hieronder worden de rubrieken nader gespecificeerd.
Oud papier
De inkomsten op het oud papier zijn € 483 lager dan het begrote bedrag, dit komt doordat
opbrengst per ton papier gedaald is van € 60 naar € 20 per ton. Wij konden in totaal € 483
extra inzetten op alle activiteiten van de OR. Alle ouders bedankt voor de inzet!!!
Rente
Door extra geld op de rekening ontvingen wij € 9 in plaats van de begrote € 5.
De Ouderbijdragen
Noortje heeft zich actief opgesteld omtrent het innen van de ouderbijdrage. Er zijn meerdere
herinneringen aan de betreffende ouders verstuurd. Uiteindelijk hebben bijna alle ouders de
ouderbijdragen voldaan. Dit maakt het mogelijk voor het team en de Oudervereniging de
activiteiten te blijven organiseren
Voor de instromende leerlingen gold een aangepast bedrag voor de ouderbijdrage.
Onderwijsvernieuwing
Tenslotte heeft de Oudervereniging de post onderwijsvernieuwing voor de school geïnd,
zijnde € 5 per leerling. Het bedrag is € 1.092,50 geworden.
1.b: Uitgaven reguliere activiteiten
De werkelijke uitgaven in het schooljaar 2017/2018 waren € 8662. Dit is € 216 lager dan het
begrote bedrag van € 9.025.
Algemene kosten
Er is € 25 meer uitgegeven aan de algemene kosten. De administratiekosten en investering
decoratiematerialen zijn respectievelijk € 70 en € 30 onder budget gebleven, de
representatiekosten zijn € 125 boven budget dit zijn extra uitgaven geweest voor bloemen
van het afscheid van de leerkrachten en OR Leden.
Evenementen
De totale kosten van alle evenementen bedroegen € 3.236, dat is € 124 minder dan begroot.
Op de sportdag na zijn activiteiten zijn binnen budget geëindigd. De grootste bedragen
onder budget waren Sinterklaas (€ 95 minder) en Pasen (€ 86 minder).
Afscheid groep 8
Net als in de afgelopen jaren hebben wij in het jaar 2017/2018 opnieuw gekozen voor een
mooi boek. Dit is voor 50% betaald door de school en voor 50% door de OR.
Onderwijsgerichte activiteiten
Er is € 263 minder uitgegeven dan begroot op de onderwijsgerichte activiteiten, waarvan €
139 minder voor de excursies – dit voornamelijk door minder kosten dan begroot voor de
kleutervoorstelling. Doordat we dit jaar gebruik hebben gemaakt van een andere
busmaatschappij kon er extra budget worden vrijgemaakt voor de Excursies. Voor de
avond4daagse is € 92 minder uitgegeven dan begroot.

2. Tussentijdse verrekeningen

2a. Betalingen gereserveerde bedragen van de afgelopen jaren
-

€ 150 is vrijgevallen van een reservering voor de excursie van groep 3/4 in het jaar
2017/2018

Hieronder het bericht van Noortje van der Laar over de besteding van het bedrag van
onderwijsvernieuwing:
“De Elzenhoek mag, dankzij de extra bijdrage van ouders, elk jaar weer een mooi bedrag
gebruiken voor onderwijsvernieuwing. Het is heel fijn om hier steeds weer een goede
bestemming voor te mogen zoeken.
In het schooljaar 2018/2019 hebben we ervoor gekozen om techniekmaterialen in combinatie
met ICT aan te schaffen.
We denken hierbij aan de aanschaf van apps, robots en/of digitale tools waarmee kinderen
kunnen leren te programmeren.
Programmeren biedt de mogelijkheid om het probleemoplossend vermogen bij leerlingen te
vergroten. Daarnaast kunnen leerkrachten via programmeren beter aansluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen. Ook helpt het leerlingen voor te bereiden op de beroepen
en opleidingen van de toekomst.
Programmeren is een manier waarop leerlingen aan hun computational thinking
vaardigheden kunnen werken. Computational thinking is onderdeel geworden van de 21e eeuwse vaardigheden.
Deze materialen kunnen we onder andere gaan inzetten tijdens de techniekochtend en middagen.
Bedankt voor uw bijdrage!”

2b. Vooruit ontvangen bedragen
-

Er is door een enthousiaste ouder de ouderbijdrage en bijdrage onderwijsvernieuwing
betaald ad. € 35,- voor het schooljaar 2018/2019

3. Bijzondere uitgaven en opbrengsten
Hieronder vallen de extra inkomsten en kosten voor de viering van het lustrumjaar vanwege
het 40e jarige bestaan van De Elzenhoek. De opbrengst van de sponsorloop bedroeg € 4.177
en was er een bedrag van € 6.000 begroot uit de reserves. De totale uitgaven voor de
lustrumactiviteiten bedroegen € 8.610 dit is € 1566 minder dan verwacht.

4. Eindresultaat/conclusie penningmeester
In de begroting van de Oudervereniging voor 2017/2018 zouden onze reserves in totaal met
€ 6.250 afnemen. Het daadwerkelijk resultaat is een afname van de reserves van € 4.650.
Rekeningsaldi per 13 september 2018:
Betaalrekening OR
Zakelijke spaarrekening
totaal saldi

: €
345,06
: € 3.498,32
_____________
: € 3.498,32

Maigrin Schuit
Penningmeester Oudervereniging De Elzenhoek,
13/09/2018

