Jaarvergadering Oudervereniging
Basisschool Zeelsterhof
26 oktober 2017
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De oudervereniging
Wie zijn en wat doen wij?
De oudervereniging bestaat uit ouders welke zich vrijwillig inzetten voor diverse
activiteiten van school.
Samenstelling Oudervereniging 2016/2017
Voorzitter: Martijn de Wit
Penningmeester: Teun Haegens
Secretaris: Nicole Kooiman
Groep 1,2,3
Bianca van Diessen, Dewi van de Kerkhof, Cassy Damen
Groep 4,5,6
Saskia Rijnders, Nicole Kooiman, Sandra van Tintelen
Groep 7 en 8
Angela van Grootel, Martijn de Wit, Theo Gijsbers
Afgevaardigde School: Kristianne Timmers
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De oudervereniging
Activiteiten:
• Sportdag
• Herfstwandelingen, kasteel bezoeken, van Goghmuseum en andere aktiviteiten
• Musical - kaartverkoop, Schalm reserveren
• Schoolontbijt
• Sinterklaas - inkopen, inpakken, Sint en pieten
• reserveren en schminken
• Kerst - inkopen, verkopen
• Carnaval
• Schoolreisjes – bussen en locaties reserveren, inkopen
• Contributie innen
• Vergaderen eens per maand
• Schoolfotograaf
• Aandacht geven aan blijde en minder blijde gebeurtenissen onder leerlingen en
leerkrachten
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Inleiding financiën
Verhoging ouderbijdrage.
• Uit onderzoek van de onderwijsinspectie naar de vrijwillige ouderbijdrage uit 2014 blijkt dat
de gemiddelde ouderbijdragen in 2014 op zo’n 40 € ligt. De bijdrage aan de
oudervereniging Basisschool Zeelsterhof met 24,5 € ligt daarmee ver (bijna 40%) onder
het landelijk gemiddelde. Ook is de ouderbijdrage de afgelopen jaren niet meer verhoogd.
• Op basis van de huidige stand van de financiële buffer van de oudervereniging zal er geen
verhoging van de Ouderbijdrage over het schooljaar 2017/2018 worden voorgesteld. Wel
dient te worden opgemerkt dat sinds een aantal jaren het saldo van inkomsten en uitgaven
in de begroting van de oudervereniging een negatief saldo bedraagt.
• De oudervereniging zal jaarlijks toetsen of een verhoging opportuun is. Zeer waarschijnlijk
zal voor volgend schooljaar (2018/2019) worden voorgesteld om de vrijwillige bijdrage te
verhogen van 24,5 € naar 30 €.

Kascontrole
• De kascontrolecommissie (bestaande uit Dhr Chris Meijer en Dhr Robert Gerwen) is
bijeengekomen op 28 september 2017. De kascontrolecommissie heeft geen
onregelmatigheden geconstateerd en stelt voor om de penningmeester decharge te
verlenen.
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Begroting & realisatie
2016/2017
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Begroting & realisatie
2016/2017

De belangrijke oorzaken die ertoe hebben geleid dat het tekort van 1.984 €
beperkt is gebleven tot 305 €:
• Kerstviering is kostenneutraal gevierd (impact 160 €)
• DVD productie musical is goedkoper geweest dan voorgaande jaren
doordat de nieuwe producent een aanzienlijk lager tarief heeft
gehanteerd (impact 360 €)
• Aankoop van het musical stuk is door school betaald (impact 150 €)
• Bezoek Oertijdmuseum Gr4 is doorgeschoven naar 2017/2018 (impact
230 €)
• Bezoek speeltuin de splinter Gr5 ging niet door i.v.m. drukte richting
einde schooljaar (impact 125 €)
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Financiële situatie
eind 2016/2017
Afname eigen vermogen bestaat uit het
resultaat dat is behaald over schooljaar
2016/2017 van 305 € negatief.
Stand Eigen Vermogen op 31-08-2017:
10.646 €
Dechargeverklaring kascontrolecommissie
Dhr Chris Meijer en Dhr Robert Gerwen
aanwezig bij penningmeester
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Begroting 2017/2018
Kosten per klas
Sint, kerst, NY, carnaval,
Pasen, sportdag, algehele
uitgaven aan
versnaperingen +
bestuurskosten

Klimbim, kabouterdorp en Sint in ‘t Slot

Herfstwandeling, kabouterdorp,
museum de Kempen en het kasteel
van de Sint
Klimbim, kasteelbezoek,
Oertijdmuseum en Prehistorisch
dorp, bezoek aan bakker

Rofra, Vicentre en het
Rijksmuseum

Musical, schoolkamp,
Peanutten en kamp Vught

Recreatiecentrum Reusel en de Oliemeulen
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Begroting 2017/2018

Ook voor 2017/2018 wordt een negatief
resultaat begroot.
Belangrijkste reden voor het begrotingstekort
is het teruglopende leerlingenaantal. In
2016/2017 waren er nog 402 leerlingen.
Voor 2017/2018 wordt rekening gehouden
met 360. Deze terugloop staat gelijk aan een
bedrag van 1.000 € aan minder
ouderbijdrage.
Het begrotingstekort is minder omvangrijk
dan wat er voor 2016/2017 is begroot (1.984
€ negatief). Belangrijkste redenen is het feit
dat groep 1/2 gaat dit jaar niet naar de
hooiberg gaat.
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