Financieel jaarverslag 2014-2015
Overzicht inkomsten en uitgaven ouderbijdrage 2014-2015

Jaarverslag Ouderbijdrage 2014-2015
Bijgaand treft u de verantwoording van uitgaven en inkomsten van de ouderbijdrage over het schooljaar 2014-2015.
Begroting 2014-2015 en realisatie
VERANTWOORDING SCHOOLJAAR 2014-2015
Begroting is gebaseerd op 207 leerlingen op de teldatum (150 in groep 1 t/m 6 en 57 in groep 7/8).
Tevens is rekening gehouden met 10 % ouderbijdragen die niet geïnd zal kunnen worden.
Uitgaven per activiteit
Begroot
Uitgegeven
saldo
Sportdag en schoolsport Almere
350
499,64
-149,64
Kinderboekenweek
Sinterklaas
(820 Cadeau’s/180 eten en drinken)
Kerst
Projectweek
Pasen
Schoolreisje (gebaseerd op 162 lln)
Kamp groep 7 + 8 (57 lln)
Afscheid groep 8
Avondvierdaagse
Reservering jubileum school
Lief & leed
Diversen (incl bankkosten)
Educatief ondersteunende uitgaven

150
1000

53,50
1024,29

96,50
71,26

750
650
300
4860
4560
150
150
200
253
220
250

155,80
202,46
4505,75
4276,24
147,17
112,51
200
140,18
288,76
-

594,20
650
97,54
354,25
283,76
2,83
37,49
0
112,82
-68,76
250

13.843,00

11.511,75

2.332,25

Inkomsten

Begroot

ontvangen

saldo

Ouderbijdrage

13.743,00

11.652,16

2.090,84

Rente

100,00

92,24

7,76

Totaal inkomsten

13.843,00

11.744,40

2.098,60

Totaal

Het saldo op de rekening courant was op 31-7-2015 € 1443,47
Het saldo op de spaarrekening was op 31-7-2015 € 7.727,97

Verantwoording per post (uitgaven)
Activiteit
Sportdag en schoolsport Almere
Kinderboekenweek

Sinterklaas
Kerst
Projectweek

De kosten voor schoolvoetbal zijn gelijk gebleven.
Er is een overschrijding omdat het spelmateriaal
voor konings/verjaardag-dag gehuurd is.
Door scherp in te kopen, is de Ouderraad erin
geslaagd de kosten laag te houden. Omdat niet
zeker is of dat volgend jaar weer zal lukken, wordt
de begroting gelijk gehouden.
Deze post is voor de tweede keer op rij flink
overschreden. Daarom hebben we in de nieuwe
begroting hier rekening mee gehouden.
De Goede Rede werd dit jaar niet gehuurd
waardoor de kosten laag waren.
Er is dit jaar geen projectweek georganiseerd

Kamp groep 7 + 8 (47 lln)

Ook hier geldt dat de OR uitstekend geslaagd is in
het scherp inkopen en letten op de kosten!
Een positief saldo. De kosten vielen iets lager uit
dan begroot
Positief saldo

Afscheid groep 8

Geen bijzonderheden

Avondvierdaagse

Keurig binnen begroting gebleven

Reservering jubileum school

De school bestaat in april 2017 40 jaar. Elk jaar
leggen we een klein bedrag opzij om zo in vijf jaar
1000 euro te sparen zodat er met een
jubileumjaar iets extra’s kan worden gedaan.
Bosjes bloemen voor OR-leden die afscheid
nemen. Verder geen bijzondere uitgaven hiervoor.
De bankkosten zijn licht gestegen, dit is niet
beïnvloedbaar.
Hieronder vallen uitgaven die niet zijn voorzien
zoals bijvoorbeeld busvervoer naar een excursie
(bij hoge uitzondering) en speciale aanschaf
materialen/middelen.

Pasen
Schoolreisje (gebaseerd op 162 lln)

Lief & leed
Diversen (incl bankkosten)
Educatief ondersteunende uitgaven

Verantwoording inning ouderbijdragen
Er is veel minder binnen gekomen dan begroot. Dit komt door een combinatie van factoren:
- de inning via een nieuw systeem van automatische incasso bleek veel lastiger dan tevoren
ingeschat waardoor er een aantal keren iets misging met de klaargezette batches
- ook waren er relatief veel storneringen, die niet in alle gevallen inbaar gebleken zijn
- in de loop van het schooljaar zijn meer kinderen vertrokken wegens verhuizing dan in andere
jaren
- de penningmeester heeft vanwege gezondheidsredenen vanaf april nauwelijks werkzaamheden
kunnen verrichten.

BEGROTING SCHOOLJAAR 2015-2016
Begroting is gebaseerd op 194 leerlingen op de teldatum, plus een verwachte instroom van 20
leerlingen.
(in groep 1 t/m 6 146 leerlingen en in groep 7/8 48 leerlingen).
Activiteit
Schoolsport Almere

Begroot
100

Kinderboekenweek

85

Sinterklaas
(450 kado’s/200 eten en drinken)
Kerst

650

Projectweek

500

Pasen

300

Schoolreisje (gebaseerd op 166 lln*)

4980

Kamp groep 7 + 8 (48 lln)

3840

Afscheid groep 8

100

Avondvierdaagse

150

Reservering jubileum school, inclusief extra
reservering ivm. jubileum

300

Lief & leed

100

Diversen (incl bankkosten)

300

Educatief ondersteunende uitgaven

200

Verjaardag-dag en sportdag koningspelen

450

Onvoorzien

100

Totaal

12905

Uitgegeven

saldo

750

Inkomsten

Begroot

Ouderbijdrage

12805

Rente

100

Totaal inkomsten

12905

ontvangen

saldo

Voor het nieuwe schooljaar wordt steviger ingezet op de inning van ouderbijdragen, door herinneringsbrieven te
sturen en niet opnieuw te incasseren bij stornering.
Verder blijft de Ouderraad scherp inkopen om de kosten zo veel mogelijk binnen te perken te houden.
Saskia Kouters, Penningmeester MR PCB De @rk, november 2015

