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Financieel verslag Oudervereniging schooljaar 2021 -2022 

 

1.  INLEIDING  

De begroting voor een schooljaar heeft als basis de inkomsten van het schoolfonds (dit schooljaar € 20,- per 

kind). Dit wordt aangevuld met inkomsten uit eventuele evenementen en acties. Het geld wordt uitgegeven 

aan evenementen die de oudervereniging (mede) organiseert voor de kinderen. Uitgangspunt is dat de 

geplande inkomsten de geplande uitgaven dekken.  

Rekening houdend met COVID-19, is dit jaar iets anders verlopen dan andere schooljaren. Veel activiteiten 

zijn doorgegaan, zij het in afgeslankte vorm en er is een laatste schoolweek geweest met extra activiteiten. 

 

2.  SCHOOLJAAR 2021 -  2022  

Schoolfonds  

• Van de schoolfondsfacturen is 89% betaald. Dit is een stijging van 15% t.o.v. het schooljaar 

2020/2021 (74%). Dit jaar zijn er weer facturen meegegeven aan de kinderen (alle oudste kinderen 

uit het gezin) en er heeft een betaallink in Parro gestaan.  

 

• Naast het schoolfonds zijn er geen inkomsten uit andere evenementen binnengekomen.  

De activiteiten bij de Musical hebben niet plaatsgevonden. 

 

Schoolreis 

• Van de schoolreisfacturen is 94% betaald, dit is een daling van 4% ten opzichte van het schooljaar 

2018-2019 (dit is voor COVID-19 het laatste jaar dat de schoolreis heeft plaatsgevonden). Er is geen 

herinnering verstuurd. 
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2.1  EXPLOITATIEOVERZICHT:  

Enkele opmerkingen over het exploitatieoverzicht: 

• Er is meer geld voor het schoolfonds binnengekomen dan gebudgetteerd; dit komt doordat meer 

ouders dan begroot de ouderbijdrage hebben betaald (89%).  

• De kosten voor de schoolreis zijn fors lager dan is begroot.  

• De kosten voor de musical zijn fors lager zijn dan begroot, komt omdat er geen externe locatie is 

afgehuurd (de musical heeft op school plaatsgevonden).  

• Er zijn een groot aantal posten positief uitgevallen, doordat er een goede begroting is gevoerd door 

de commissie en/of dat er geen kosten zijn gemaakt. 
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2.2  BALANS  

In het schooljaar 2020/2021 was het vrij vermogen afgenomen met -/- € 599,81, in het schooljaar 

2021/2022 is dit weer toegenomen met € 1.815,71. Het huidige vrij vermogen is €7.606,71. 
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3.  VOORUITBLIK  

Naast de reguliere activiteiten van de oudervereniging, zijn er op dit moment geen nieuwe/speciale 

activiteiten bekend. 

 

3.1  BEGROTING  

Hieronder de begroting voor het komend schooljaar met de begroting van vorig schooljaar erbij ter 

vergelijking.  

 

De begroting van 2022-2023 is voor een groot deel gelijk aan vorig jaar, dit ondanks dat er in het schooljaar 

2021/2022 minder is uitgegeven. Voor 2022/2023 is reeds rekening gehouden met inflatie/prijsstijgingen. 

Het budget voor Sinterklaas en het Kerstfeest is verhoogd rekening houdend met de inflatie/prijsstijgingen. 

Het budget voor de musical is verlaagd aangezien de verhuur van een externe locatie niet meer nodig is. 
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