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Oudervereniging “De Regenboog” 

Financieel Jaarverslag 

2016 / 2017 

 

 

Naaldwijk, 23 oktober 2017 

 

Dit is het (financieel) jaarverslag van de Oudervereniging van de WSKO school De Regenboog over het 

schooljaar 2016/2017. Hiermee legt de penningmeester, namens het bestuur, verantwoording af voor 

het gevoerde beleid.  Hij legt hierbij ter vaststelling en goedkeuring aan alle leden ( alle 

ouders/verzorgers van de leerlingen) de volgende stukken voor:  

 

1.Beginbalans 2016/2017     

Raborekening (afschr 0440) 596,78  Reserve MR/OR 5.033,50 

Spaarrekening (afschr 0080) 4.436,72    

     

 5.033,50   5.033,50 

 

2.Jaarrekening 2016/2017 

Ouderbijdrage        9.012,50   Sinterklaas          1.858,73  

Rente spaarrekening             12,97   Kerstviering             391,78  

     Schoolreisjes          2.472,07  

     Representatiekosten             686,20  

     Administratie/bankkosten              58,73  

     Bijdrage boeken             774,55  

     Div. activiteiten: € 2.108,96   

     Carnaval              68,85  

     Dag van de leraar              32,50  

     Koningspelen              12,35  

     Sponsor actie             178,97  

     Sportdag              38,81  

     Eindshow Groep 8          1.128,48  

     Project groep 4-5             415,00  

     Project groep 6              84,00  

     Project groep 8             150,00  

         

Totaal INKOMSTEN       9.025,47   Totaal UITGAVEN          8.351,02  
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Toelichting diverse activiteiten: 

Carnaval en de Koningspelen zijn dit jaar ondersteund met pakjes drank . Voor de Dag van Leraar is 

een mooie taart in de lerarenkamer bezorgd. Groep 6 bezocht met ondersteuning van de OV het 

Atlantikwall museum en groep 8 het Rijksmuseum. Dat is door de kinderen zeer goed gewaardeerd. 

Voor de groepen 4 en 5 zijn er leuke lesprogramma’s aangeschaft bij de bibliotheek Westland ter 

ondersteuning van themalessen. Voor twee goede doelen ( Team Westland en Kika ) heeft de OV het 

opgehaalde bedrag van alle leerlingen afgerond door ‘n eenmalige gift.  

 

3. Verklaring Kascommissie 

Twee ouders hebben het werk van de penningmeester aan de hand van alle originele stukken 

gecontroleerd. Zij adviseren in hun brief (zie bijlage) aan de Algemene Ledenvergadering om ter 

goedkeuring, de penningmeester decharge te verlenen.  

 

4. Toelichting resultaat, bestemming en stand reserves:  

Het positieve resultaat voor dit schooljaar, het verschil tussen de inkomsten (€ 9.025,47) en de uitgaven 

(€ 8.351,02), bedraagt € 674,45. Voor een sluitende begroting was rekening gehouden met een (extra) 

toevoeging van de reserve met € 1.250. Dat is dus niet-gelukt. Het positieve jaarresultaat wordt 

toegevoegd aan de algemene reserve. Deze wordt van € 5.033,50 opgehoogd tot € 5.707,95.  

 

De forse overschrijding van de begroting in het vorige schooljaar 2015/2016 is daarmee niet 

gecompenseerd. Met de grote schoolreizen in het komende schooljaar 2017/2018 voor de boeg zal 

het bestuur de situatie goed blijven monitoren en wellicht de reeds eerder aangekondigde verhoging 

van de ouderbijdrage ( lidmaatschap Oudervereniging ) voorstellen. 

 

5.Eindbalans 2016/2017     

Raborekening (afschr 0451) 808,26  Reserve MR/OR 5.707,95 

Spaarrekening (afschr 0087) 4.899,69    

     

 5.707,95   5.707,95 
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6.Begroting 2017 / 2018 

  werkeliijk  werkelijk  werkelijk  Begroot 

  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018 

Inkomsten     

Ouderbijdragen          8.715,00          8.645,00           9.012,50           8.800,00  

Rente spaarrekening              90,02  33,31              12,97               15,00  

          

          8.805,02         8.678,31          9.025,47          8.815,00  

Uitgaven     

Sinterklaas          1.713,01          1.607,38           1.858,73           1.800,00  

Kerstviering             562,79             181,03              391,78              300,00  

Schoolreisjes          1.543,78          5.624,25           2.472,07           5.000,00  

Jaarvergadering                    -    -                   -                      -    

Representatiekosten             828,00             702,10              686,20              600,00  

Administratie/bankkosten              45,96              44,20               58,73               50,00  

Contributies  -  -                   -     -  

Diverse uitgaven              32,97  -                     -    

Bijdrage boeken             548,74             915,81              774,55              800,00  

Diverse activiteiten:          2.034,05          3.010,59           2.108,96           2.000,00  

Aanschaf T-shirts          1.000,00                        -    

          8.309,30       12.085,36          8.351,02        10.550,00  

Jaarresultaat              495,72        -3.407,05               674,45         -1.735,00  

 

7. Besluiten: 

Deze begroting is aanleiding om voor het komende schooljaar 2018/2019 een verhoging voor te 

stellen met €5,--. Deze zal dan € 40,-- gaan bedragen.  

 

Zoals in de vorige schooljaren organiseert de Oudervereniging géén Algemene Ledenvergadering. 

Ondanks het niet-organiseren van de jaarvergadering blijft uiteraard wél de mogelijkheid bestaan tot 

het stellen van vragen / maken van opmerkingen. Hiertoe kunt zich wenden tot ondergetekende.   

 

Vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van de begroting ontstaat als er geen uitdrukkelijke 

bezwaren binnen komen binnen 14 dagen na publicatie van deze stukken op de website.   

 

Wij bedanken de leden van Oudervereniging voor hun inzet en hulp bij de vele activiteiten die het ook 

dit schooljaar weer heeft verzorgd.  

 

Dit is de laatste jaarrekening van de penningmeester, Nico Olsthoorn. Zijn functie zal worden 

overgenomen door Patricia van Schie – Damen.  

 

Namens het Bestuur, 

 

Nico Olsthoorn, Penningmeester. 

Nico.olsthoorn@kabelfoon.nl 

mailto:Nico.olsthoorn@kabelfoon.nl


Naaldwijk, 2L november 20L7

ntwoordin

Gea te Ieden,

kascommissie, bestaande uit de ouders:

De heer D. van Vliet
De heer P. van der Knaap

Doo de

is de,financiële verslaglegging over 2OL6/2OL7 van uw penningmeester, dhr. N.H.H. Olsthoorn,
gecontroleerd.

Hierbij zijn de boekingsbescheiden steekproefsgewijze bekeken en zijn de saldivan de

ban(rekeningen vastgesteld. Hierb'ljzijn door ons geen onvolkomenheden geconstateerd.

De kascommissie stelt daarom hierbij aan de Algemene Ledenvergadering voor om de
pen4ingmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over dit schooljaar.

WU emen aan u hiermee van dienst te zijn geweest,

Van:

Aan:

Hoo

De

aa

scommlssle
lgemene Ledenvergadering Oudervereniging van de Regenboog

achtend,

scommissie ,

der KnaaD. v, n Vliet
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