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Agenda:
1. Jaarverslag 2020/2021

2. Financieel overzicht schooljaar 2020/2021
a) Inkomsten en kosten

b) Balans

3. Kascontrole 2020/2021

4. Decharche dagelijks bestuur OR

5. Begroting schooljaar 2021/2022

6. Vaststelling ouderbijdrage 2021/2022



Vanwege Corona is het jaar anders begonnen dan normaal. Hierdoor is de 
kinderboekenweek doorgegaan zonder hulp vanuit de ouderraad. 
Ook Sinterklaas en het Kerstfeest werden anders gevierd, veelal door alleen 
de kinderen op school, zonder of met weinig hulp vanuit de ouderraad. Voor 
het Kerstfeest werd er daardoor ook snel omgeschakeld naar een Kerstontbijt.
Gelukkig kon in het nieuwe jaar Carnaval wel doorgaan, maar werd er ook 
weer een streep gezet door Pasen.

Als alternatief voor de schoolreisjes, waarover grote onzekerheid bestond, 
werd een zomerfeest bedacht. Voor elk leerjaar waren er activiteiten bedacht, 
waarbij de kinderen genoten en een leuke dag hadden.

Ook dit jaar zou de OR weer als ‘bank’ fungeren in het innen van de 
ouderbijdrage voor kamp Groep8. 

Op de balans staat ook een post van €90, dit betreft een 2-tal kinderen 
waarvoor door ouders gebruik wordt gemaakt van het spaarsysteem. 

1 Jaarverslag 2020/2021



2a) Financieel overzicht 2020/2021
Inkomsten en kosten

INKOMSTEN KOSTEN
Omschrijving Budget Budget (herzien)Actueel Omschrijving Budget Budget (herzien)Actueel

Ouderbijdrage 18,308.50€    11,960.00€       11,738.50€   Kinderboekenweek 300.00€         275.00€           -€            

Rente -€              Sinterklaas 1,300.00€      1,000.00€        992.96€       

Kerst 1,100.00€      350.00€           351.29€       

Carnaval 250.00€         150.00€           154.06€       

Pasen 350.00€         -€                -€            

Sport (dagen) 50.00€          50.00€             224.30€       

Avond 4 daagse 100.00€         100.00€           -€            

   Schoolreisjes 12,000.00€    7,500.00€        8,184.93€     

 Afscheid groep 8 1,400.00€      1,400.00€        1,543.96€     

Budget Klassen 340.00€         100.00€           174.34€       

Kosten Bank / Incasso 320.00€         320.00€           276.97€       

Kosten OR 500.00€         500.00€           577.75€       

Incidentele kosten 298.50€         215.00€           67.05€         

Saldo -€              -€                -809.11€      

Totaal 18,308.50€    11,960.00€       11,738.50€   Totaal 18,308.50€    11,960.00€       11,738.50€  

Actueel Ouderraad 2020/2021 Basisschool

De Springschans

Het initiële budget van 2020/2021 is aangepast, nadat gedurende het jaar bleek dat Corona weer een streep had doen halen door een 

aantal activiteiten en dat sommige activiteiten anders van opzet werden. Hierdoor is uitgegaan van de €32 die door ouders al in 

schooljaar 2019/2020 was betaald. De ouderraad heeft op basis daarvan besloten om een tekort te accepteren in plaats van alle ouders 

€2.50 te laten bijbetalen.



2b) Financieel overzicht 2020/2021
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 55.93€                   Eigen Vermogen 32,544.53€     

Kas 101.80€                 Resultaat 2020/2021 -809.11€         

ING Zkl Spaarrekening 32,690.68€            Vooruitontvangen kamp groep 8 90.00€            *1

OR Bijdrage Kamp Jubileumjaar 1,023.00€       *2

TOTAAL 32,848.41€            TOTAAL 32,848.41€     

Giro rekening 44.04€                   Eigen Vermogen 31,839.62€     

Kas 301.80€                 Resultaat 2019/2020 -91.09€           

ING Zkl Spaarrekening 42,294.68€            Vooruitontvangen kamp groep 8 130.00€          

OR Bijdrage Kamp Jubileumjaar 618.00€          

Ouderbijdrage 19/20 te verrekenen 10,144.00€     

TOTAAL 42,640.52€            TOTAAL 42,640.52€     

*1: €60 gebruikt, €20 bijgeboekt. Staan nu 2 kinderen geregistreerd.

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

Balans per 31-8-2021

Balans per 31-8-2020



3 Kascontrole & 4 Decharche

• Kascontrole is uitgevoerd op donderdag 7 april jl. door Dhr. P. Jas en Dhr C. 
Ewals.

• Geen onregelmatigheden geconstateerd

• Financieel verslag goedgekeurd

• Kascommissie adviseert om bestuur te dechargeren voor schooljaar 
2020/2021



5 Begroting schooljaar 2021/2022

    

INKOMSTEN KOSTEN
Omschrijving Actueel 20/21 Budget Omschrijving Actueel 20/21 Budget

Ouderbijdrage 11,629.00€    18,644.75€   Kinderboekenweek -€              300.00€       

Rente -€              -€            Sinterklaas 992.96€         1,856.00€     

Kerst 351.29€         1,600.00€     

Carnaval 154.06€         300.00€       

Pasen -€              400.00€       

Sport (dagen) 224.30€         450.00€       

Avond 4 daagse -€              150.00€       

   Schoolreisjes 8,184.93€      -€            

Jubileumfeest -€              20,000.00€   

 Afscheid groep 8 1,543.96€      1,400.00€     

Budget Klassen 136.15€         360.00€       

Kosten Bank / Incasso 276.97€         350.00€       

Kosten OR 577.75€         500.00€       

Incidentele kosten 67.05€          -€            

Saldo -880.42€        -9,021.25€    

Totaal 11,629.00€    18,644.75€   Totaal 11,629.00€    18,644.75€  

Begroting Ouderraad 2021/2022 Basisschool

De Springschans



6 Vaststelling ouderbijdrage 2021/2022 

• Het budget is opgebouwd uit een inschatting van kosten, waarbij er in een jubileum jaar 
altijd een overschrijding van de inkomsten wordt verwacht. Hiervoor wordt in de jaren 
hiervoor ook altijd een potje voor opgebouwd

• Totale inkomsten vanuit ouderbijdrage gaat uit van 367 leerlingen (groep 1t/m7 uit schooljaar 
2019/2020 + leerlingen die op dag 1 al instromen). De verwachte instroom in 2020/21 = 43 
leerlingen. Daarmee komt het totaal aan inschatte leerlingen aan het eind van het schooljaar 
op 410. De ITK klas had 4 kinderen bij aanvang van het schooljaar. In september zijn daar nog 
6 kinderen bijgekomen.

• Er wordt rekening gehouden dat voor 20 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.

• Doel is om de kinderen optimaal te laten genieten van de bijdrage, maar wel binnen budget 
te blijven. Met uitzondering van een jubileumjaar, waar in de voorgaande jaren ook geld 
voor wordt ‘opzij gezet’.


