
 

Financieel jaarverslag 2021 - 2022

Uitgaven Begroting Realisatie Inkomsten Begroting Realisatie

bijzondere dagen (sint en kerst) € 3.000,00 € 1.899,92 ouderfonds (raming op 85% van aantal kinderen) € 7.900,00 € 8.415,00

materiaal aanschaf € 7.000,00 € 7.850,63 gemeentebijdrage € 550,00 € 550,00

ouderavond € 200,00 € 0,00 rente € 8,97

attenties € 100,00 € 149,65 € 8.450,00 € 8.973,97

verzekering € 250,00 € 253,45

bijdrage bibliotheek € 1.300,00 € 1.300,00 gereserveerd voor het plein  € 4.500,00 € 4.500,00

Cultuurbijdrage € 2.500,00 € 1.579,40 tekort (gefinancierd dmv overboeking van spaarrekening) € 2.300,00

koffiegeld € 275,00 € 275,00

bankkosten € 225,00 € 281,70

Onvoorzien / kosten OV/MR € 0,00 € 382,00 Verschil tussen inkomsten en uitgaven (negatief) € 860,77

leerlingenraad € 150,00 € 362,99

bijdrage plein speelgoed € 250,00 € 0,00

€ 15.250,00 € 14.334,74 € 15.250,00 € 14.334,74

Toelichting uitgaven:

Aan de post bijzondere dagen is minder uitgegeven dan begroot, waarschijnlijk mede door de schoolsluiting rond Kerst in 2021.

De post matriaalaanschaf bestaat o.a. voor € 7500 aan een bijdrage aan het schoolplein. Door de gemeente werd de inleg door de school (waaronder dit bedrag) verdriedubbeld, dus dit geld is goed besteed!

Daarnaast zijn boeken aangeschaft in het kader van de kinderboekenweek. De attenties zien op de afscheidscadeaus van een MR lid, twee leerkrachten en de directeur.

De bijdrage aan de bibliotheek is een jaarlijs vast bedrag. De bijdrage voor cultuur is niet helemaal benut. De kosten van de OV/MR zien op de jaarlijks afsluitende vergadering met etentje. 

De leerlingenraad heeft sinds een aantal jaren gebruik gemaakt van het budget dat de leerlingenraad van de OV toegewezen krijgt. 

Toelichting inkomsten:

De inkomsten uit het ouderfonds waren begroot op 85% van het aantal leerlingen. Uitgaande van 310 leerlingen maakt dat 310*30*85%= 7905

De inkomsten zijn hoger uitgevallen. Uitgaande van een bedrag aan inkomsten van € 8.415 een 310 leerlingen is voor het volgende % leerlingen bijgedragen: 88

Bunq Bank Saldo 14/9/2021 € 14.129,79

Inkomsten € 8.973,97

Uitgaven € 14.334,74

Totaal € 8.769,02

Plus reservering plein € 7.500,00

Plus bijdrage  Leerlingen raad plein € 2.250,00

Plus storting MR leden ivm etentje (2*15) € 30,00

Minus teruggave dubbele ouderbijdrage € 60,00

Saldo € 18.489,02

Bunq (betaalrek) Saldo 25/9/2022 € 18.489,02


