Financieel verslag Schooljaar
2018-2019
Periode 01/08/18 - 31/07/19

Voorwoord:
Hierbij het financiële verslag van het afgelopen schooljaar. Ik heb geprobeerd het weer zo
duidelijk mogelijk te houden, mocht u echter vragen hebben beantwoord ik deze graag.
Jolanda van Leuven
Penningmeester OBS de Sluis

Inkomsten & Uitgaven 2018-2019:
A. Inkomsten:
Post
Ouderbijdrage per Bank
Ouderbijdrage per Kas
Rente spaarrekening
Totalen

Begroting

Inkomsten
€ 3.768,00
€ 54,00
€ 0,14
€ 3.822,14

€ 3.400,00*

De school telt ± 210 leerlingen. (100% betaling = 210 x € 22 = € 4.620,00.)
* Ik had begroot op een betalingspercentage van 73,5% van dit totaal.
Het uiteindelijke bedrag dat is betaald is € 3.822,00 bij 224 leerlingen (= 78%)
B. Uitgaven:
Post
Kinderboekenweek
Survival
Opa & Oma dag
Sint
Kerst
Nieuwjaarsreceptie
Meester- en juffendag
Pasen/Pannenkoekendag
Koningsdag
Avondvierdaagse
Spelletjesdag
Afscheid groep 8
Overige**
Verzekering + Bankkosten
Totalen

Begroting

Uitgaven
€ 200,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 25,00
€ 150,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 625,00

€ 106,65
€ 0,00
€ 42,40
€ 493,60
€ 499,20
€ 19,86
€ 124,60
€ 189,00
€ 78,80
€ 100,00
€ 28,50
€ 481,01
€ 144,15
€ 670,73

€ 3.400,00

€ 2.978,50

**Uit het Overige budget worden uitgave bekostigd buiten de commissies. Dit jaar was dat een bedrag van
€ 98,20 voor bekertjes en bordjes (schoolbreed), € 4,00 + € 41,95 aan administratiekosten (cartridges, papier).

Financiële stand van zaken:

Saldo Bankrekening
Saldo Spaarrekening
Saldo Kas
Totalen

01-08-2018
€ 257,13
€ 822,94
€ 968,10
€ 2.048,17

31-07-2019
€ 811,58
€ 823,08
€ 1.257,15
€ 2.891,81

Conclusie schooljaar 2018-2019:
De ouderbijdrage die betaald is is groter dan het gebudgetteerde bedrag, de commissies zijn ook dit
jaar weer heel zuinig met het geld omgegaan. Er is in totaal € 3.822,14 ontvangen en € 2.978,50
uitgegeven, dus er is € 843,50 overgebleven. Het saldo van de OR-rekeningen is dan ook met dit
bedrag toegenomen. Ik zal € 845,00 overmaken op de spaarrekening.
Waarop we sparen voor jubileum jaren.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 blijft gelijk, namelijk € 22,00 per kind.
En zal ook dit jaar weer samen met schoolreis en het Sint cadeautje worden geïncasseerd.
Het bedrag dat wij in 1, 2 of 3 termijnen incasseren is voor ieder kind van groep 1 t/m 7:
Schoolreis:
Activiteitenbijdrage:
Sintcadeautje:
Totaal:

€
€
€
€

30,00
22,00
5,00
57,00

En voor de kinderen uit groep 8:
Kamp:
Activiteitenbijdrage:
Sintcadeautje:
Totaal:

€ 100,00
€ 22,00
€
5,00
€ 127,00

Schoolreis: In dit bedrag zit het vervoer, verzekering, entree en lunch voor uw kind.
Activiteitenbijdrage: Elk schooljaar organiseert het schoolteam in samenwerking met de
klassenouders diverse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Kinderboekenweek, Opa- & Omadag,
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sport & Spel, Afscheid & Musical (groep 8). Omdat het ministerie voor dit
soort activiteiten geen geld beschikbaar stelt, maar dit soort extra’s voor de kinderen juist erg
bijzonder zijn, vragen wij van u een bijdrage. Hiermee wordt er bijvoorbeeld geregeld dat de kinderen
iets lekkers krijgen tijdens de feestelijkheden, geschminkt kunnen worden en de school leuk versiert
kan worden voor deze evenementen.
Sintcadeautje: Dit bedrag wordt in groep 1 t/m 5 gebruikt voor een sinterklaascadeautje en in groep
6 t/m 8 voor het cadeautje voor de surprise om zo te grote verschillen in surprise-cadeautjes te
voorkomen.
We hebben gelukkig al heel veel doorlopende machtigingen ontvangen, maar helaas nog niet voor
ieder kind. Diegene die de machtiging nog niet hebben ingevuld wil ik graag verzoeken om dit zo snel
mogelijk te doen, zodat we op kunnen naar een betalingspercentage van 100%.
Tenslotte geniet ook 100% van alle kinderen van de feestjes op school!
Bij voorbaat dank!

