Financieel jaarverslag 2017-2018
Opgemaakt door Annemiek Kruijssen (penningmeester OR)
Het jaar 2017-2018 was het jaar dat ik lid werd van de OR en als penningmeester de financiën mocht
gaan bijhouden. Ook vele andere OR-leden waren nieuw aangetreden. Een frisse start voor OR, maar
ook voor het schoolteam en directie. Allen startten met een positief beeld aan het jaar en
terugkijkend kunnen we concluderen dat het voor alle partijen ook daadwerkelijk een fijn jaar is
geworden. Ook op het gebied van financiën was de samenwerking prima en lagen we erg op één lijn.
Als OR bogen wij ons eerst over onze visie en namen daarmee natuurlijk ook onze kijk op de
financiële situatie in ogenschouw. Ons was bekend dat de OR behoorlijk wat spaartegoeden had
opgebouwd in de afgelopen jaren. Ook zou 2017-2018 het jaar worden dat Basisschool Brakkenstein
ging verhuizen naar het nieuwe gebouw aan de Heijendaalseweg. In de begroting werd om die reden
een mooi bedrag van €4.444,44 vanuit het spaargeld opgenomen om de school namens alles ouders
een kado te schenken ter gelegenheid van de verhuizing. Ons idee hierachter was:
Ons nieuwe schoolgebouw gaan we vieren!
Uiteindelijk werd besloten dat het geld besteed zou worden aan een mooi houten klauter-toestel op
het voorplein van de nieuwe school.

Uiteraard bewaken we de financiële stabiliteit van de OR en is er nog voldoende spaarsaldo om
eventuele financiële tegenslagen op te kunnen vangen.
Naast de uitgaven ter gelegenheid van het nieuwe schoolgebouw waren er natuurlijk ook afgelopen
jaar weer diverse activiteiten voor de leerlingen die uit de ouderbijdrage zijn betaald: schoolreisjes,
culturele en educatieve uitstapjes, sportdag/koningsdag, de Doe-dag en vieringen van nationale
feesten zoals kerstmis, carnaval en pasen. Ook kreeg elke klas een bedrag van €50,- euro om naar
eigen inzicht te besteden. Deze klassenpot werd positief ontvangen door alle leerkrachten en is door
iedereen op een waardevolle wijze besteed.
De ouderbijdrage waarvan alle activiteiten kunnen worden gedaan, is ook afgelopen jaar weer trouw
betaald door vrijwel alle ouders. We zijn als OR trots op het feit dat we een betalingspercentage
halen van 98%. Mede daardoor houden we het bedrag van de ouderbijdrage gelijk aan de
voorgaande jaren, ook al merken we dat het veel puzzelen en schuiven is om de begroting sluitend te
krijgen, aangezien de kosten natuurlijk elk jaar iets stijgen door onder andere de inflatie.
Op 25 september 2018 is de boekhouding gecontroleerd door de kascontrolecommissie, bestaande
uit: Simone Willemse (ouder), Cisca Gerritzen (ouder) en Hans Peperkamp (leerkracht). De
kascontrolecommissie heeft na uitvoering van de kascontrole de ouderraad geadviseerd om het
financiële jaarverslag vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen.
In dit verslag kunt u verder op de volgende pagina’s de overzichten vinden inzake de begroting en
realisatie daarvan alsmede de jaarcijfers over 2017-2018.
Vriendelijke groeten van Annemiek Kruijssen (Penningmeester OR)

JAARCIJFERS 2017-2018 OUDERRAAD BASISSCHOOL BRAKKENSTEIN
INKOMSTEN

UITGAVEN

Categorie

Bedrag

Saldo begin boekjaar lopende rekening

€

Saldo begin boekjaar spaarrekening

€

Ouderbijdrage

€
€

Rente

TOTAAL €

Categorie

Bedrag

€
€
10.724,50 Werkgroep Doe-dag (een bijdrage hieraan vanuit de OR) €
12,90 Werkgroep Sinterklaas
€
Werkgroep Kerst
€
Werkgroep Carnaval
€
Werkgroep Pasen (5 euro per klas)
€
Werkgroep Schoolreis gr 1 t/m 7
€
Werkgroep Sporten (clinics/toernooien/ koningsspelen) €
Werkgroep Avondvierdaagse
€
Werkgroep Afsluiting schooljaar
€
Werkgroep Verkeer
€
Werkgroep Thema-avond OR (social media)
€
Werkgroep Nieuwe schoolgebouw (eenmalig)
€
Werkgroep Afscheid oude schoolgebouw (eenmalig)
€
Groepsbudget tbv culturele activiteit (125 euro per klas) €
Groepsbudget tbv kleine uitgaven (50 euro per klas)
€
Schoolbudget voor cultuur of aanschaf kleine materialen €
Oudste kleuterdag
€
Activiteit kinderraad
€
Musical en kamp Groep 8
€
Representatie- en secretariaatskosten OR
€
Collectieve ongevallenverzekering
€
Bankkosten
€
Onvoorziene uitgaven (te bekostigen vanuit spaargeld)
€
Saldo einde boekjaar lopende rekening
€
Saldo einde boekjaar spaarrekening
€
19.933,84
TOTAAL €
196,44 Werkgroep Opening schooljaar

9.000,00 Werkgroep Kinderboekenweek

Totaal van saldi begin boekjaar
Totaal van saldi einde boekjaar
Verschil

€
€
€

9.196,44
4.904,94
4.291,50

Totaal inkomsten
Totaal uitgaven
Resultaat

€
€
€

10.737,40
15.028,90
-4.291,50

34,08
23,86
615,88
427,69
136,38
66,94
5.174,91
433,84
4.444,44
106,00
923,08
534,75
224,57
1.150,00
199,45
290,07
190,53
52,43
404,94
4.500,00
19.933,84

Toelichting op de gerealiseerde begroting en de jaarcijfers:
U ziet in de cijfers dat we, zoals de bedoeling van de OR was, een negatief resultaat hebben bereikt
dit jaar. Toch is dit bedrag lager dan oorspronkelijk gedacht. Dit komt doordat de thema-avond niet
door is gegaan, enkele activiteiten goedkoper is uitgevallen en er geen geld hoefde uitgegeven te
worden aan de werkgroep verkeer. Andere posten zijn wat duurder uitgevallen, bijvoorbeeld de post
“Sporten”, school en OR hebben bewegen hoog in het vaandel staan en zullen ook voor volgend jaar
ook weer voldoende financiële ruimte beschikbaar stellen voor dit onderdeel.

