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Financieel verslag Oudervereniging schooljaar 2019 – 2020 

 

1.  INLEIDING  

De begroting voor een schooljaar heeft als basis de inkomsten van het schoolfonds (dit schooljaar € 20,- per 

kind). Dit wordt aangevuld met inkomsten uit diverse evenementen en acties. Het geld wordt uitgegeven aan 

evenementen die de oudervereniging (mede) organiseert voor de kinderen. Uitgangspunt is dat de geplande 

inkomsten de geplande uitgaven dekken.  

Rekening houdend met COVID-19, is dit jaar anders verlopen dan andere schooljaren. Vanaf maart 2019 zijn 

er geen activiteiten meer uitvoert door de oudervereniging, wel zijn er nog een aantal activiteiten financieel 

bekostigd.  

 

2.  SCHOOLJAAR 201 9 -  2020  

Schoolfonds  

• Van de schoolfondsfacturen zijn er 88% betaald. Ten opzichte van het schooljaar 2018-2019 is dit 

een verlaging van 2%, dit is te verklaren, doordat er dit jaar alleen een reminder in INFO heeft 

gestaan en dat er geen herinneringsfactuur is verstuurd (normaliter gelijktijdig met schoolreis 

factuur).  

 

Schoolreis 

• Niet plaatsgevonden vanwege COVID-19. 
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2.1  EXPLOITATIEOVERZICHT:  

Enkele opmerkingen over het exploitatieoverzicht: 

• Er is minder geld voor het schoolfonds binnengekomen dan gebudgetteerd; dit komt doordat er 

minder facturen betaald zijn. 

• Het hoge verschil bij ‘Cultuur’ komt doordat dit een reservering betreft. 

• Voor de rest zijn er een groot aantal posten positief uitgevallen, door ofwel goede begroting gevoerd 

door de commissie ofwel geen kosten gemaakt. 
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2.2  BALANS  

Het vrij vermogen laat dit schooljaar een stijging zien van €686,69, wat resulteert in een totaal vrij 

vermogen van €6.390,81.   
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3.  VOORUITBLIK  

Naast de reguliere activiteiten van de oudervereniging, zal er ook een voorziening worden getroffen om mee 

te delen in de kosten van de renovatie van het schoolplein achter.  

 

3.1  BEGROTING  

Hieronder de begroting voor het komend schooljaar met de begroting van vorig schooljaar erbij ter 

vergelijking.  

 

De begroting van 2020-2021 is gelijk aan vorig jaar, dit vanwege niet te verwachten veranderingen in 

uitgaven.  

• Verschillen in te verwachten ontvangsten zit hem in terugbetaling voorschot schoolreisje. 

• Extra uitgaven zijn de voorziening voor de renovatie van het schoolplein. 


