
Financieel jaarverslag 2017-2018

definitief
begroot 2017-2018 realisatie 2017-2018 voorstel 2018-2019 begroot 2017-2018 realisatie 2017-2018 voorstel 2018-2019

Uitgaven Inkomsten

bijzondere dagen 1.800,00 1.693,61 1.600,00

ouderfonds (raming op 80% van aantal 

kinderen) 6.500,00 5.245,00 0,00

materiaal aanschaf 1.000,00 867,90 8.500,00 ouderfond correctie 2016-2017 630,00

ouderavond 200,00 0,00 200,00 kerstweek 350,00 294,00 0,00

attenties 100,00 71,80 100,00 kruisposten 0,00 0,00

verzekering 230,74 246,18 230,74 gemeentebijdrage 550,00 550,00 0,00

bijdrage bibliotheek 1.300,00 1.521,05 1.300,00 rente 0,00 0,00 0,00

Cultuurbijdrage 2.500,00 2.724,95 2.500,00 bijdrage overblijf 0,00 0,00 0,00

koffiegeld 275,00 275,00 275,00 meedenken en meebeslissen

bankkosten 150,00 112,24 130,00

onvoorzien 0,00 244,30 0,00

bijdrage feestweek 0,00 0,00 2.200,00

leerlingenraad 200,00 146,64 150,00

Bijdrage plein speelgoed 500,00 230,42 250,00

kruisposten 0,00 0,00 0,00

8.255,74 8.134,09 17.435,74 7.400,00 6.089,00 0,00

Banksaldo per 31-10-2017 16.107,51

waarvan op rekening 1014539250 16.107,54

waarvan op rekening 353105120 2.978,87

totaal 19.086,41

Exploitatiesaldo 2017-2018 (2.045,09)

Banksaldo per 31-10-2018 17.041,32

waarvan op rekening 1014539250 16.107,51

waarvan op rekening 353105120 933,78

totaal 17.041,29

Beknopt financieel jaarverslag 2017-2018

Financieel jaarverslag 2017-2018

Uitgaven

collectieve ongevallen is meegenomen echter geboekt voor 31-10-2017

€200,- Huur van ruimte aan brusselseweg van de jaren 2016 en 2017 waren nog niet voldaan. Vanaf heden wordt geen gebruik meer gemaakt van deze ruimte

€230,79,- Interpolis van 2016-2017 en 2017-2018 vallen in dit boekjaar

Inkomsten

- Bedrag ouderfonds in boekjaar 2016-2017 was in werkelijkheid op de rekening hoger dan in de administratie weergegeven. Dit bedrag is nu opgenomen in 2017-2018 á €630,-

Resultaat

- Per saldo een negatief resultaat over schooljaar 2017-2018 van € 2.175.

- uitgaven uit de begroting is vrijwel gerealiseerd

Voorstel 2018-2019

De inkomsten zijn verlaagd naar 75% van het aantal kinderen. Er vanuitgaande dat er een effetievere vorm van betaalverzoek wordt toegepast

- Bedrag ouderfonds was begroot op € 6.500,- en er is dit schooljaar € 5.215,- gerealiseerd. 

- Inkomsten: gezamenlijk is besloten om niet op individueel niveau mensen aan te spreken 

op het betalen van vrijwillige bijdrage. Dit heeft wederom (net als 2017-2017) een negatief 

effect op de begrotte inkomsten.

Hierin zijn opgenomen: investering 10 ipads + inverstering voor de upgrade van het 

schoolplein en de 2 jaarlijkse feestweek


