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1. Jaarverslag 2018/2019
2. Financieel overzicht schooljaar 2018/2019

a) Inkomsten en kosten
b) Balans

3. Kascontrole 2018/2019
4. Decharche dagelijks bestuur OR
5. Begroting schooljaar 2019/2020
6. Vaststelling ouderbijdrage 2019/2020
7. Overzicht samenstelling Ouderraad 2019/2020



Het jaar begon dit keer niet met een Openingsfeest, maar er werd aan de OR gevraagd om aanwezig te zijn bij de 
inloopavond en de aankleding van het schoolplein te verzorgen. Dit was een geslaagde avond.
De inkomsten vanuit de ouderbijdrage zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt o.a. doordat er meer 
opbrengsten waren vanuit de ITK klas (5 begroot, 12 betaald). Verder merkt de OR dat de ouders minder snel een 
machtiging afgeven voor de Ouderbijdrage en dat het innen ook steeds lastiger worden. Hierdoor zijn er 
ouderbijdragen niet ontvangen. Er zal worden gekeken naar een andere (simpelere) manier van incasseren, 
mogelijk via een link vanuit een mail aan de ouders.
Naast de inloopavond heeft de OR weer de gebruikelijke activiteiten georganiseerd. Vanuit de juffen van de 
bovenbouw kregen we te horen dat er geen klassenkado meer geregeld hoefde te worden. Dit heeft een positief 
effect gehad op de kosten van Sinterklaas. Bij Kerst en Carnaval zijn wat kosten gemaakt voor versieringen, die 
meerdere jaren mee kunnen gaan. Ook in het komend jaar zullen hiervoor kosten worden gemaakt, voor Sinterklaas 
en wederom Kerst. 
Voor het schoolvoetbal is geen bijdrage geweest, wel is deze weer opgenomen in het budget. De schoolreis is iets 
boven budget uitgekomen, omdat er een hogere instroom was van de ITK en de reguliere klassen. Daardoor zijn 
additionele vervoerskosten gemaakt. 
De voorziening die was genomen voor elektra van Homan (nagekomen rekening van 2016/17) is vrijgevallen, zoals 
ook was afgesproken met de kascommissie en in de ALV van 2017/18.
Jaarlijks draagt de OR €30 bij aan de schoolreis in het kamp van groep 8, behalve in het jubileumjaar, aangezien de 
hele school dan naar 1 locatie gaat. Vanuit de school is het verzoek gekomen om ook in een jubileumjaar bij te 
dragen aan de schoolreis in het kamp van groep 8. Met de school is overeengekomen dat een deel van de bijdrage 
in de 4 jaren zonder jubileum, 20% van de bijdrage gereserveerd wordt om uit te betalen in het jubileumjaar. Deze 
post is verantwoord op de balans onder ‘OR bijdrage Kamp jubileumjaar’. Met de kascommissie is afgesproken om 
ook voor het voorgaande jaar bij te storten om zo bij een volgend jubileum weer ‘volledig’ te zijn.
Ook dit jaar heeft de OR weer als ‘bank’ gefungeerd in het innen van de ouderbijdrage voor kamp Groep8. 
Op de balans staat ook een post van €170, dit betreft een 3-tal kinderen waarvoor door ouders gebruik wordt 
gemaakt van het spaarsysteem. Een hernieuwde berichtgeving in de Springkrant heeft geen additionele 
machtigingen opgeleverd.

1 Jaarverslag 2018/2019



2a) Financieel overzicht 2018/2019
Inkomsten en kosten

Leerlingen trend Inschatting

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019* 2019/2020

Aantal leerlingen 509 441 408 427 401 418 412

Ouderbijdrage 23.432,50€    20.781,00€    19.525,50€    19.770,50€    18.273,00€    19.559,00€    18.982,50€    

*: inschatting 2018/2019 was 414

Actueel (excl ITK)

    

INKOMSTEN KOSTEN
Omschrijving Budget 18/19 Actueel Over/Onder Omschrijving Budget 18/19 Actueel Over/Onder

Ouderbijdrage 19,131.50€    19,559.00€   427.50€    Inloopavond ouders 625.00€         625.00€       -€             

Adverteerders 180.00€         220.00€       40.00€      Sinterklaas 1,350.00€      993.90€       -356.10€      

Rente -€              11.23€         11.23€      Kerst 1,600.00€      1,532.07€     -67.93€        

Carnaval 350.00€         385.08€       35.08€         

Pasen 325.00€         321.10€       -3.90€          

Sport (dagen) 270.00€         140.17€       -129.83€      

Avond 4 daagse 75.00€          67.74€         -7.26€          

   Schoolreisjes 11,200.00€    11,544.20€   344.20€       

 Afscheid groep 8 1,305.50€      1,317.00€     11.50€         

Budget Klassen 320.00€         163.66€       -156.34€      

Kosten Bank / Incasso 300.00€         316.30€       16.30€         

Kosten OR 500.00€         450.00€       -50.00€        

Incidentele kosten 250.00€         179.88€       -70.12€        

Saldo 841.00€         1,754.13€     

Totaal 19,311.50€    19,790.23€  478.73€    Totaal 19,311.50€    19,790.23€  -434.40€      

Werkelijke kosten Ouderraad 2018/2019 Basisschool

De Springschans



2b) Financieel overzicht 2018/2019
Balans per einde financieel boekjaar

Het streefniveau van het eigen vermogen is minimaal €25.000. Het doel hiervan is tweeledig. 

1 om in geval van verlies van de eigendommen van de OR, deze te kunnen aanvullen/vervangen. 

2 een niveau aanhouden om een jubileum feest te kunnen bekostigen. 

In geval van tekorten zullen er activiteiten ontplooit moeten worden om dit bedrag weer aan te vullen. Het overschot wordt 
aangehouden om bij afnemende inkomsten de ouderbijdrage op een stabiel niveau te houden.

note note

Giro rekening 10.44 Eigen Vermogen 30,085.49

Kas 306.80 Resultaat 2018/2019 1,754.13

ING Zkl Spaarrekening 32,092.68 Vooruitontvangen kamp groep 8 170.00

Vooruitbetaald 2019/2020 217.69 1 OR bijdrage Kamp jubileumjaar 618.00 2

TOTAAL 32,627.61 TOTAAL 32,627.61

Giro rekening 15.01 Eigen Vermogen 27,793.27

Kas 151.60 Resultaat 2017/2018 2,292.22

ING Zkl Spaarrekening 30,206.45 Vooruitontvangen bedragen groep 8 140.00

5.29 Nog te betalen 2016/17 + 2017/18 152.87

TOTAAL 30,378.35 TOTAAL 30,378.35

1: Boeken ingekocht voor Boekenweek-evenement

2: 20% van bijdrage aan schoolkamp, gereserveerd voor jubileumjaar

Balans per 31-8-2019

Balans per 31-8-2018

Nog te ontvangen



3 Kascontrole & 4 Decharche
Kascontrole is uitgevoerd op donderdag 3 oktober jl. door Dhr. F. van Tol en 
Dhr D. Kriger.

Geen onregelmatigheden geconstateerd

Financieel verslag goedgekeurd

Kascommissie adviseert om bestuur te dechargeren voor schooljaar 
2018/2019



5 Begroting schooljaar 2019/2020

    

I NKOMSTEN KOSTEN
Om schrij v in g 2 0 1 8 / 1 9 Bu dget 1 9 / 2 0 Om schrij ving 2 0 1 8 / 1 9 Bu dget 1 9 / 2 0

Ouderbijdrage 19.559,00€      18.982,50€        Inloopavond ouders 625,00€              -€                   

Adverteerders 220,00€           220,00€             Kinderboekenweek -€                   450,00€             

Rente 11,23€             -€                   Sinterklaas 993,90€              1.250,00€          

Kerst 1.532,07€           1.550,00€          

Carnaval 385,08€              400,00€             

Pasen 321,10€              350,00€             

Sport (dagen) 140,17€              350,00€             

Avond 4 daagse 67,74€                100,00€             

  Schoolreisjes 11.544,20€         12.000,00€        

 Afscheid groep 8 1.317,00€           1.400,00€          

Budget Klassen 163,66€              360,00€             

Kosten Bank / Incasso 316,30€              320,00€             

Kosten OR 450,00€              500,00€             

Incidentele kosten -120,12€            172,50€             

Saldo 2.054,13€           -€                   

Totaal 1 9 .7 9 0 ,2 3€     1 9 .2 0 2 ,5 0€       Totaal 1 9 .7 9 0 ,2 3€       1 9 .2 0 2 ,5 0€       

Begrot ing Ouderraad 2 0 1 9 / 2 0 2 0 Basisschool

De Springschans



6 Vaststelling ouderbijdrage 2019/2020 
Budget is opgebouwd vanuit actuele kosten 2018/2019, met inachtneming hoger leerling 
aantal en na overleg met schoolbestuur.

Totale inkomsten vanuit ouderbijdrage gaat uit van 393 leerlingen (groep 1t/m7 uit schooljaar 
2018/2019 + leerlingen die op dag 1 al instromen). De verwachte instroom in 2019/20 = 19 leerlingen. 
Daarmee komt het totaal aan inschatte leerlingen aan het eind van het schooljaar op 412. De 
ITK klas had 8 kinderen bij aanvang van het schooljaar. In september zijn daar nog 2 kinderen 
bijgekomen.

Er wordt rekening gehouden dat voor 10 kinderen de ouderbijdrage niet zal worden voldaan.

Er is met de coördinator van de ITK klas afgesproken dat de ITK klas niet meedoet met alle 
activiteiten. Dit past beter in het schoolplan van de ITK. Voor Sinterklaas zal de OR geen cadeau 
kopen, maar krijgt de ITK een vaste bijdrage van €100.

Door bovenstaande kan ook dit jaar de ouderbijdrage op gelijk nivo blijven als voorgaande 
jaren: €47.50 (of €50, zonder machtiging)

Doel is om de kinderen optimaal te laten genieten van de bijdrage, maar wel binnen budget te 
blijven.



7 Overzicht DB en leden ouderraad
• Dagelijks bestuur:

• Voorzitter: Marit Bena
• Vice-voorzitter: Niet ingevuld (toegelicht ALV 2017/18)

• Penningmeester: Roland van Gerven
• Secretaris: Laura Faber

• Overige leden Ouderraad
• Laura Melis
• Susan den Engelsman
• Jessica van Assendelft
• Annabel Ende
• Deenie Haasbroek


