Inleiding financiën

Verhoging ouderbijdrage.
• In overleg met de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur is besloten de
ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019 niet te verhogen.
• De financiële buffer die de afgelopen jaren is ontstaan zal worden aangewend om de
ouderbijdrage zo lang als mogelijk op het huidige niveau te houden.
• De oudervereniging is van mening dat het voldoende is een buffer van 1x de
jaarbegroting aan te houden om eventuele tegenvallers op te vangen.
Kascontrole
• De kascontrolecommissie (bestaande uit Dhr Chris Meijer en Dhr Tom Manders) is
bijeengekomen op 14/15 september 2018. De kascontrolecommissie heeft geen
onregelmatigheden geconstateerd en stelt voor om de penningmeester decharge te
verlenen.
Presentatie bevat:
• Begroting en realisatie kosten/opbrengsten 2017/ 2018
• Begroting kosten/opbrengsten 2018/2019
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Begroting & realisatie
2017/2018
Activiteiten
Feestdagen
Musical
Schoolkamp
Schoolreisjes
Klassenactiviteiten
Diverse
Totaal besteed
Ouderbijdragen begroot
Tekort

Begroot Realisatie Delta
1.353
1.113
241
140
167
-27
3.715
3.041
674
2.261
1.945
316
3.442
3.537
-94
360
342
18
11.271
9.916
-1.355

10.143
10.127
-16,8

1.128
-210
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Begroting & realisatie
2017/2018

De belangrijke oorzaken die ertoe hebben geleid dat het tekort van 1.355 € beperkt
is gebleven tot 17 €:
• Het schoolkamp heeft afgelopen jaar voor het eerst op een nieuwe locatie
plaatsgevonden. De locatie en het vervoer naar de locatie vielen goedkoper uit
waardoor het hele schoolkamp 600 € goedkoper was dan voorgaande jaren.
• Daarnaast vielen de schoolreisjes van de overige klassen ook goedkoper uit dan
begroot (in totaal meer dan 300 € minder uitgave dan begroot).
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Financiële situatie
eind 2017/2018

Bankrekening: betalen
Bankrekening: sparen
Kas
Transitoria

23-9-2017
Eind saldo

23-9-2018
Eind saldo

€
€
€
€

€
€
€
€

1.429,8
8.079,9
282,1
854,6

€ 10.646,3
Delta = resultaat schooljaar €
-305,4
Resultaat schooljaar uit Realisatie
€
vs
-305,4
begroot
€
-0,0

•
•
•

2.007,9
8.081,6
540,0
-

€ 10.629,5
€
€
€

-16,8
-16,8
0,0

Afname van het eigen vermogen bestaat uit het resultaat dat
is behaald over schooljaar 2017/2018 van 17 € negatief.
Stand Eigen Vermogen op 31-08-2018: 10.629 €
Het origineel van de dechargeverklaring van de kascontrolecommissie Dhr Chris Meijer en
Dhr Tom Manders is aanwezig bij de penningmeester
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Begroting 2018/2019
Activiteiten
Feestdagen
Musical
Schoolkamp
Schoolreisjes
Klassenactiviteiten
Diverse
Totaal besteed
Ouderbijdragen begroot
Tekort

Begroot
1.237
349
2.431
3.275
3.734
420
11.446
9.082
-2.363

Voor 2018/2019 valt de begroting sterk
negatief uit. Het tekort van 2.363 € wordt
met name veroorzaakt door:
- Het teruglopende aantal scholieren:
voor schooljaar 2016/2017 ging de
begroting nog uit van 402 leerlingen,
voor 2017/2018 waren dat er 360 en
voor 2018/2019 zijn dat er 356.
- Doordat het aantal kinderen in gr 8
afneemt valt ook de opbrengst uit de
verkoop van kaarten voor de musical
lager uit (500 €)
- Daarnaast wordt dit schooljaar het
tweejaarlijkse busreisje voor de kleuters
georganiseerd. De kosten van dit
schoolreisje bedragen 1.600 €.
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Begroting 2018/2019
Kosten per klas
Hooiberg, kabouterdorp en Sint in ‘t Slot
Sint, kerst, NY, carnaval,
Pasen, sportdag, algehele
uitgaven aan
versnaperingen +
bestuurskosten

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

Splinter, Oliemeulen
en het Rijksmuseum

Musical, schoolkamp,
Peanutten en kamp Vught

Recreatiecentrum Reusel en de Oliemeulen
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Jaarvergadering Oudervereniging BS Zeelsterhof
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