Oudervereniging “De Regenboog”
Financieel Jaarverslag
2014 / 2015
Naaldwijk, 24 januari 2016
In dit jaarverslag legt de penningmeester, namens het bestuur, verantwoording af voor het gevoerde
beleid. Hij legt hierbij ter vaststelling en goedkeuring de volgende stukken voor:
1.Beginbalans 2014/2015
Raborekening (afschr. 0417)

1.881,44

Spaarrekening (afschr 0069)

6.063,39

Reserve MR/OR

7.944,83

7.944,83

7.944,83

2. Jaarrekening 2014/2015
Ouderbijdrage

8.715,00

Rente spaarrekening

90,02

Sinterklaas

1.713,01

Kerstviering

562,79

Schoolreisjes

1.543,78

Representatiekosten

828,00

Administratie/bankkosten
Bijdrage boeken

45,96
548,74

Opbergbakken T-Shirts

32,97

Diverse activiteiten:
Carnaval

140,14

1000 leerling-Ijsco kar

230,00

Kinderboekenweek

73,16

Dag van de Leraar

10,00

Musical ( Gr. 7 )

60,00

St. Leergeld Actie

100,00

"Kikker" –Letter.Museum

125,00

Vossenjacht

71,13

Sportdag

62,97

Bezoek Gevangenpoort (Gr. 8)
Eindshow Groep 8

155,00
1.006,65

2.034,05
Aanschaf T-shirts
Totaal INKOMSTEN

8.805,02

Totaal UITGAVEN

1.000,00
8.309,30

Exploitatieresultaat 2015/2015: € 495,72
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Toelichting:
Er zijn weer vele leuke extra activiteiten door de
Oudervereniging georganiseerd en er is weer veel
“luister bijgezet” bij de traditionele schoolfeesten
zoals Sinterklaas, Kerst – met een echt
sneeuwkanon -, Carnaval – met hup van Jerry’s
Goochelshow - en natuurlijk de eindshow van
groep 8. Zoals gepland is het gelukt om binnen
de normale begroting de grote aanschaf van Tshirts te dekken. Alle Regenboog leerlingen zijn
zo goed herkenbaar, staat vrolijk en draagt bij
aan de veiligheid. Alle leerkrachten kregen een
zonnebloem ter gelegenheid van de “dag van de
leraar”. Extra aandacht hebben we gegeven aan
de “historische gebeurtenis” toen de directeur de
1.000 ste leerling in mocht schrijven. Alle kinderen kregen een ijsje uit de door ons gehuurde Italiaanse
IJskar. De schooreisjes van dit jaar brachten de kinderen naar de speeltuin van Hoek van Holland en
was er een kleuterfeest. Verder werd zwembad de Boetzelaer in Monster bezocht en gingen de grotere
kinderen naar een film in de Naald. Ten slotte vierden we dit jaar het jubileum van een leerkracht en
deden we een bijdrage bij het afscheid van een leerkracht die ook vele jaren aan onze school was
verbonden.
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. Voorstel aanwenden resultaat en stand reserves:
Het positieve verschil tussen de inkomsten (€ 8.805,02) en de uitgaven (€ 8.309,30) bedraagt dit
schooljaar € 495,72. Het bestuur stelt voor om dit overschot te gebruiken om de bestaande reserve
van de vereniging aan te vullen. Deze bedraagt hierna € 7.944,83 + € 495,72 = € 8.440,55. De
bestaande saldi van de bankrekeningen zijn hiermee gedekt.
5.Eindbalans 2014/2015
Raborekening (afschr. 0428)

787,14

Spaarrekening (afschr 0073)

7.653,41
8.440,55

Reserve MR/OR

8.440,55

8.440,55
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6. Begroting 2015 / 2016
Voor het nieuwe schooljaar stelt het bestuur de volgende begroting voor aan de leden en verzoekt om
goedkeuring. We vinden een verhoging van de huidige contributie ( €35,- per leerling ) niet nodig.
Gezien de geplande activiteiten en de stand van de huidige- algemene reserve ( zie 4. , ruim € 8.000,- )
vinden we dat niet nodig.
Voor dit schooljaar staat weer de “grote” schoolreis gepland. Altijd weer voor de leerlingen een hele
speciale dag om naar uit te zien. Verder is het verzoek gekomen om de jaarlijkse bijdrage voor de
leesboeken die de leerlingen bij school zélf kunnen lenen en lezen, te verhogen. Wij steunen dit
voorstel en hebben dit bedrag verhoogd.
werkeliijk

werkeliijk

Begroot

Begroot

2013/2014

2014/2015

2014/2015

2015/2016

Inkomsten
Ouderbijdragen

9.082,50

8.715,00

8.750,00

8.750,00

202,42

90,02

200,00

100,00

9.284,92

8.805,02

8.950,00

8.850,00

940,45

1.713,01

1.300,00

1.200,00

Kerstviering

1.030,30

562,79

850,00

300,00

Schoolreisjes

5.599,86

1.543,78

2.000,00

4.000,00

Rente spaarrekening

Uitgaven
Sinterklaas

Jaarvergadering

340,25

-

-

-

Representatiekosten

724,55

828,00

500,00

500,00

46,86

45,96

100,00

50,00

Administratie/bankkosten
Contributies

-

Diverse uitgaven

-

32,97

-

-

Bijdrage boeken

777,74

548,74

700,00

800,00

2.160,38

2.034,05

2.500,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

-

8.309,30

8.950,00

8.850,00

Diverse activiteiten:
Aanschaf T-shirts

11.620,39

7. Goedkeuring begroting 2015/2016:
Zoals vorig schooljaar heeft het bestuur van de Oudervereniging gemeend géén Algemene
Ledenvergadering uit te schrijven. Echter, door 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 ( nico.olsthoorn@kabelfoon.nl ).
Goedkeuring van de begroting ontstaat als er geen uitdrukkelijke bezwaren binnen komen binnen 14
dagen na publicatie van deze stukken op de website.
Ik bedank iedereen voor zijn/haar bijdrage in het afgelopen schooljaar !
Namens het Bestuur,

Nico Olsthoorn, Penningmeester.
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Naaldwijk, 2 februari 2016

Van: Kascommissie
Aan: Algemene Ledenvergadering Oudervereniging van de Regenboog

Betreft: controle financiële verantwoording schooljaar 2014- 2015

Geachte leden,
Door de kascommissie, bestaande uit de ouders:



Mvr. P. van Schie
dhr. J. van Mierlo

is de financiële verslaglegging over 2014/2015 van uw penningmeester, dhr. N.H.H. Olsthoorn,
gecontroleerd.
Hierbij zijn de boekingsbescheiden steekproefsgewijze bekeken en zijn de saldi van de
bankrekeningen vastgesteld. Hierbij zijn door ons geen onvolkomenheden geconstateerd.
De kascommissie stelt daarom hierbij aan de Algemene Ledenvergadering voor om de
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer over dit schooljaar.

Wij nemen aan u hiermee van dienst te zijn geweest,

Hoogachtend,

De kascommissie ,

Oudervereniging “De Regenboog”
Financieel Jaarverslag
2015 / 2016

Naaldwijk, 22 december 2016
Dit is het (financieel) jaarverslag van de Oudervereniging van de WSKO school De Regenboog over het
schooljaar 2015/2016. 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 2015/2016
Raborekening (afschr. 0428)

787,14

Spaarrekening (afschr 0073)

7.653,41

Reserve MR/OR

8.440,55

8.440,55

8.440,55

2. Jaarrekening 2015 – 2016
Ouderbijdrage
Rente spaarrekening

8.645,00
33,31

Sinterklaas

1.607,38

Kerstviering

181,03

Schoolreisjes
Representatiekosten
Administratie/bankkosten
Bijdrage boeken

5.624,25
702,10
44,20
915,81

Diverse activiteiten:
Carnaval

113,31

Dag van de leraar

31,40

Koningspelen

41,14

Sponsorloop

226,00

Sportdag groep 3/4
Eindshow Groep 8

Totaal INKOMSTEN

8.678,31

33,81
958,68

Themaweek Blijdorp

1.219,95

Okidoki Strandjutter

110,00

Themaweek Omniversum

276,30

Totaal UITGAVEN

12.085,36

Toelichting:
Dit schooljaar was het weer tijd voor de 2-jaarlijkse ‘grote’ schoolreisjes. De middenbouw bezocht het
recreatiepark Plaswijck in Rotterdam. De bovenbouw ging naar het Archeón in Alphen a/d Rijn. Helaas
waren de weergoden niet zo goed gestemd, maar dat heeft de kinderen niet gedeerd. De
kleuterklassen bezochten de Jungle Club in Vlaardingen. Met Sinterklaasfeest pakten de pieten weer
goed uit met een leuke cadeautjes voor de allerkleinsten en natuurlijk met veel strooigoed voor alle
kinderen. Ook de hogere klassen mochten een cadeau per klas uitzoeken waar ze het hele jaar plezier
van hebben. Voor de pakken van de Sint en Piet zijn onderhouds- en herstelkosten gemaakt. Alle
klassen hebben deelgenomen aan de themaweek die het thema had “alles boven en onder de grond”.
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Hiervoor heeft de oudervereniging de entree betaald voor Blijdorp Rotterdam waar de kinderen een
leerzaam bezoek brachten voor dit thema. Als dank voor alle inzet kreeg het team van leerkrachten en
ondersteuners traditioneel met kerst een attentie. Verder verstrekt de oudervereniging jaarlijks een
bijdrage aan het in stand houden van de leesboeken die de kinderen op school mogen lezen uit de
eigen schoolbibliotheek,
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 negatieve verschil tussen de inkomsten (€ 8.678,31) en de uitgaven (€ 12.085,36) bedraagt dit
schooljaar € 3.407,05. De goedgekeurde begroting werd fors overschreden. Het Sinterklaasfeest viel €
400 duurder uit. Er werd € 200 méér uitgegeven aan representatiekosten, maar de grootste
overschrijding zat hem in de kosten van de (grote) schoolreis. Dit werd ruim € 1.500 duurder dan
begroot. Ook de thema-week drukt zwaar op de kosten voor overige activiteiten. Deze werd
overschreden met € 1.000.
De leden van de werkgroepen van de oudervereniging, het bestuur en de schoolleiding hebben
hierover gesproken. Voor zover het de activiteiten zijn waarin de oudervereniging niet zélf de
organisatie ter hand neemt, maar de school voornamelijk alleen maar financieel ondersteunt – de
schoolreis en de themaweek – gaan we verder in overleg. De schoolleiding zou graag hebben dat ook
de kleuters ook jaarlijks kunnen mee delen uit deze pot door het mogelijk maken van een leuke
activiteit / uitje; ook voor de allerkleinsten op onze school. Een besluit daartoe is te verwachten, maar
hier zou dan wellicht een verhoging van de jaarlijkse ouderbijdrage ( contributie van de
oudervereniging ) tegenover komen te staan.
Het bestuur stelt voor om het exploitatietekort 2015/2016 ten laste te brengen van de reserve van de
vereniging. Deze loopt hierdoor terug van € 8.440,55 naar € 5.033,50. De bestaande saldi van de
bankrekeningen zijn hiermee gedekt.
5.Eindbalans 2015/2016
Raborekening (afschr 0440)

596,78

Spaarrekening (afschr 0080)

4.436,72
5.033,50

Reserve MR/OR

5.033,50

5.033,50

6. Begroting 2016 / 2017
Voor het nieuwe schooljaar stelt het bestuur de volgende begroting voor aan de leden en verzoekt om
goedkeuring. We vinden een verhoging van de huidige contributie ( €35,- per leerling ) nu nog niet
nodig. Zie punt 4. Door een extra storting in de reserve al te voorzien bij de nieuwe begroting
2016/2017 hopen we dit te kunnen voorkomen.

Jaarverslag 2015/2016 Oudervereniging WSKO De Regenboog

Pagina 2

werkeliijk

werkeliijk

werkelijk

Begroot

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Inkomsten
Ouderbijdragen

9.082,50

8.715,00

202,42

90,02

9.284,92

8.805,02

8.678,31

8.800,00

940,45

1.713,01

1.607,38

1.800,00

Kerstviering

1.030,30

562,79

181,03

300,00

Schoolreisjes

5.599,86

1.543,78

5.624,25

2.000,00

Jaarvergadering

340,25

-

-

-

Representatiekosten

724,55

828,00

702,10

600,00

46,86

45,96

44,20

50,00

Diverse uitgaven

-

32,97

-

-

Bijdrage boeken

777,74

548,74

915,81

800,00

2.160,38

2.034,05

3.010,59

2.000,00

Rente spaarrekening

8.645,00

8.750,00

33,31 ,

50,00

Uitgaven
Sinterklaas

Administratie/bankkosten

Diverse activiteiten:
Aanschaf T-shirts

1.000,00

-

Reserveren

Jaarresultaat

1.250,00
11.620,39

8.309,30

12.085,36

-2.335,47

+ 495,72

-3.407,05

8.800,00

7. Besluiten:
Zoals in de vorig twee 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 iedereen voor zijn/haar bijdrage in het afgelopen schooljaar !
Namens het Bestuur,

Nico Olsthoorn, Penningmeester.
Nico.olsthoorn@kabelfoon.nl
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