
Memo van de penningmeester van de ouderraad aan de leden van de oudervereniging  
 
Onderwerpen en bijlagen:   

• De bevindingen van de kascontrolecommissie 
• De resultaten van het boekjaar/schooljaar 2015-2016 
• Voorgestelde begroting boekjaar/schooljaar 2016-2017 

 
Akersloot, donderdag 29 oktober 2016 
 
Beste dames en heren,  
 
Door de kascontrolecommissie, die dit keer bestond uit Daan Mooij en Pieër Levering zijn 
onlangs de boeken gecontroleerd en de uitkomsten daarvan akkoord bevonden. 
Dank voor jullie bijdrage en voor volgend jaar hebben wij een vervanger nodig voor Daan 
Mooij. 
 
Voor wat betreft de resultaten van het afgelopen boekjaar wil ik graag nog het volgende 
opmerken. 
Bij de structurele inkomsten zijn de bedragen allemaal redelijk in de pas gebleven behalve de 
ouderbijdrage. Deze was aan mij doorgegeven door de school. Echter stonden hier ook al 11 
leerlingen op die pas na 31 december op de school zouden komen. Derhalve is dit bedrag € 
220,- te hoog ingeschat. Ook zijn er een 3-tal leerlingen in de tussentijd van school gegaan en 
hebben de ouders besloten om minder te betalen. Helaas heeft 1 ouder niet betaald. De 
inkomsten bij de leerlingenbijdrage is iets hoger uitgevallen omdat groepen 6 en 7 tegelijk op 
kamp gingen dit jaar. In overleg is toen besloten om de bijdrage op € 7,50 te zetten met een 
resultaat extra van € 30,--. 
Bij de structurele uitgaven is dat iets anders. 
Over het algemeen zijn alle uitgaven redelijk in de pas blijven lopen. 
De kerst uitgaven waren een € 460,-- duurder door een extra kerstproject wat men heeft 
uitgevoerd. De uitgaven voor het schoolkamp 6&7 te samen is € 367,10 duurder uitgevallen 
als begroot. Al met al valt dit binnen de marges van de begroting. 
 
Bij de incidentele inkomsten zien we een weer terug kerende verhoging van de opbrengsten. 
Echter de advertentiekosten bedroegen dit jaar € 248,10 en de bedankjes naar de OPA’s was € 
646,30. met als resultaat dat we op de begroting € 940,35  hebben moeten inleveren. 
Bij de incidentele uitgaven zijn een aantal uitlopers. Bij schenkingen aan school zitten dit jaar 
een aantal extra uitgaven waaronder t.b.v. fotocamera´s die moesten worden vervangen € 
768,97, de aanschaf van flightcases t.b.v. de apparatuur € 735,99, shirts voor de 
oudervereniging t.b.v. de activiteiten € 341,83 en stripboeken t.b.v. een project op school € 
101,-- voor meerdere jaren en een rolgordijn voor de klas van juffrouw Willy omdat de 
leerlingen last hadden van de zon inval. 
Bij bijzondere klassikale activiteiten werd dit jaar een extra filmvoorstelling georganiseerd € 
1404,-- en er is weer geschaatst voor € 150,-- en een bezoek gebracht door een aantal groepen 
aan het Zuiderzeemuseum € 516,--. Aan de ouderavonden dit jaar geen kosten geweest. En 
aan de projectkosten is dit jaar een uitgave gewest van € 746,84 voor een andere 
textielcontainer. 
 
Uiteindelijk zijn  we dit € 8985,15 ingeteerd op onze reserves door nuttige en verantwoorde 
uitgaven. 
We zijn en blijven gezond. 



     
 
Toelichting op de conceptbegroting 2016-2017 
 
Dit jaar ziet de conceptbegroting voor het komende schooljaar er als volg uit. 
Bij de structurele inkomsten: 
De ouderbijdrage is in overleg met de oudervereniging blijven staan op € 20,-- i.v.m. de 
reserves die we ook  nog hebben staan. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat mochten de 
inkomsten uit het oud papier en textiel verder dalen er weer een correctie op de ouderbijdrage 
zal moeten worden doorgevoerd. 
 
Bij de structurele uitgaven: 
Hier zijn de bedragen gelijk gebleven. 
 
Als ouderraad zijn wij van mening dat als we deze inkomsten op het gewenste niveau kunnen 
houden de ouderbijdrage laag kunnen houden. Kortom de ouders hebben dit voor een groot 
deel zelf in de hand. Eind december zullen alle leerlingen via de leerkrachten een machtiging 
formulier mee krijgen die door de ouders dient te worden getekend waarna de afschrijving 
eind januari zal plaatsvinden.  
 
We prijzen ons gelukkig met het feit dat bijna alle ouders bereid zijn en blijven om die 
vrijwillige bijdrage te betalen! 
Overigens ligt de hoogte van de ouderbijdrage die wij vragen dan ook ruim onder het 
landelijk gemiddelde.  
 
 
Ook het op peil houden van onze incidentele inkomsten uit de inzameling van papier en textiel 
is daarbij een belangrijke voorwaarde. Dat is gelukkig iets waaraan letterlijk alle ouders een 
bijdrage kunnen leveren! 
 
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groeten, 
 
 
 
Richard Klaassen, penningmeester 


