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Financieel verslag Oudervereniging schooljaar 2020 -2021 

 

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 diverse 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 anders verlopen dan andere schooljaren. Er is geprobeerd zo 

veel mogelijk activiteiten door te laten gaan en er is een laatste schoolweek geweest met extra activiteiten. 

 

2 .  SCHOOLJAAR 2020 -  2021 

Schoolfonds  

• Van de schoolfondsfacturen zijn er 74% betaald. Dit is vooral gekomen door COVID-19. Dit jaar is 

er alleen een algemene geplaatst in de INFO. Er is dus geen herinneringsfactuur verstuurd 

(normaliter gelijktijdig met schoolreis factuur).  

 

Schoolreis 

• Niet plaatsgevonden vanwege COVID-19. 
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2 .1  EXPLOITATIEOVERZICHT:  

Enkele opmerkingen over het exploitatieoverzicht: 

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

minder facturen betaald zijn. 

• Laatste schooldag, is een laatste schoolweek geworden. Waarbij de OV een extra financiele bijdrage 

heeft gedaan vanuit het overschot van het schooljaar 2019/2020 (schepijs-wagen, Olympische spelen 

en Dans in School). 

• Op het achterste Schoolplein is een voetbalveld en volleybalveld gekomen, deze is mogelijk gemaakt 

vanuit de reserves die gespaard zijn voor het schoolplein. 
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2 .2  BALANS 

In het schooljaar 2019/2020 was het vrij vermogen gestegen met €686,69, in het schooljaar 2020/2021 is 

dit weer afgenomen met €599,81. Dit is een bewuste keuze geweest om de niet uitgegeven inkomsten van 

het schooljaar 2019/2020 uitgeven tijdens de laatste schoolweek.  

Het huidige vrij vermogen is €5791,00. 
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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 2020-2021 is gelijk aan vorig jaar, dit vanwege niet te verwachten veranderingen in 

uitgaven. Door COVID-19 is het zeer lastig in te schatten welke correcties nodig zijn om de begroting te 

updaten. 

 


