OUDERVERENIGING
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FINANCIEEL VERSLAG OUDERVERENIGING ADWAITA SCHOOLJAAR 2018-2019
Inkomsten:
Er is € 844,85 (incl. rente) minder ouderbijdrage binnengekomen dan begroot. Dit is circa 4,9%
van de totale ouderbijdrage. De werkelijk ontvangen ouderbijdrage lag dus relatief dichtbij
de begrootte ouderbijdrage (totaal € 20.860,-)
Dat de begrootte ouderbijdrage in het afgelopen jaar niet helemaal is gehaald is kwam met
name doordat voor 23 leerlingen niet betaald is. Ook niet met een cheque via Stichting
Leergeld. Ook waren er minder leerlingen dan begroot. Dit jaar is voor 31 leerlingen een
bijdrage door Stichting Leergeld voldaan.

Uitgaven:
Aan de uitgavenkant is € 1.063,15 minder besteed dan begroot. Zoals elk jaar zijn het
Sinterklaasfeest, de schoolreisjes en het kamp en de musical van groep 8 de grootste
kostenposten. Bij alle drie activiteiten zijn wij onder budget gebleven. Ook bij de begroting
voor het “klassengeld” zijnde € 50,00 per klas bleven wij onder budget. Niet alle klassen
hebben hier (volledig) gebruik van gemaakt. Ook dit jaar werd het busvervoer weer verzorgd
door dezelfde organisatie als vorig schooljaar. Het is een betrouwbare busmaatschappij
tegen lage tarieven. Wederom vielen hierdoor de uitgaven lager uit dan begroot.
De kosten van het kamp en de musicalavond van groep 8 bleven dit jaar netjes onder
budget. Dit komt omdat dit jaar zaalverhuur en consumpties door “de Vlotenhof” werden
verzorgd. De kosten hiervoor waren lager dan bij de oude locatie “De Horst”. Bij de overige
activiteiten waren de budgetten voor het eten en drinken over het algemeen voldoende. Dit
is mede te danken aan de sponsoring door Albert Heijn bij een aantal activiteiten zoals lunch
met Pasen.
Daarnaast zijn de volgende extra uitgaven ten laste van de opgebouwde reserve gedaan
(€ 592,93). Dit betreft:





2 nieuwe pietenpakken
240 IKEA drinkbekers
2 jerrycans
Biologisch afbreekbare koffiebekers
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Resultaat (inkomsten minus uitgaven)
Het verschil ‘inkomsten minus uitgaven’ ten opzichte van de begroting is dus positief. I.p.v.
€ - 1.924,80 is er een tekort van € -1.706,50. Aan het begin van het schooljaar is in de
ouderraad afgesproken de reserve af te bouwen. Dit is gerealiseerd, maar wel minder dan
begroot.
Het schooljaar 2018-2019 wordt afgesloten met een negatief saldo van € 1.706.50. De
algemene reserve bedraagt € 8.989,12.

Ouderbijdrage schooljaar 2019/2020 (voorstel):
De ouderbijdrage kan voor het komende schooljaar ongewijzigd blijven: €45,00 per leerling
voor een volledig schooljaar. De bijdrage voor leerlingen die gedurende het schooljaar
(vanaf januari) instromen bedraagt € 22,50. Dit is dan vooral een bijdrage voor het
schoolreisje.
De extra bijdrage voor het schoolkamp voor de leerlingen uit groep 8 kan voor komend
schooljaar ook ongewijzigd blijven: € 40,- per leerling.

Automatische incasso ouderbijdrage:
In het schooljaar 2018/2019 is de ouderbijdrage voor 330 leerlingen betaald via automatische
incasso. Dit is 72,2 % van alle leerlingen. Automatische incasso maakt de inning en de
administratieve verwerking van de ouderbijdrage eenvoudiger.
Kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie heeft op 4 september 2019 de controle uitgevoerd. Er is uitgebreid
gekeken naar de inkomsten en uitgaven en de gerealiseerde begroting schooljaar
2018/2019. Verder is het banksaldo gecontroleerd en is het kasgeld geteld. De
handtekeningen voor akkoord van de kascontrolecommissie vindt u op de betreffende
stukken.
We zoeken 1 nieuw kascontrole commissielid. Mocht u hiervoor interesse hebben dan kunt u
zich aanmelden via ouderraad.adwaita@gmail.com. De kascontrole is eenmalig en duurt
ongeveer 1 tot 1 ½ uur.

Deventer, september 2019,
Silvia Petstra & Lisette Stempher
(1e en 2e penningmeester Oudervereniging RKBS Adwaita)

