Financieel Jaarverslag
Oudervereniging Damiaanschool
Zeist
Schooljaar 2017-2018

C ent rum Roz enst raat

Oudervereniging Damiaanschool
P/a Damiaanschool – Postvak Oudervereniging
Rozenstraat 21
3702 VM Zeist

oudervereniging@damiaanschool.nl

Oudervereniging
Damiaanschool Zeist
De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op de Damiaanschool, wij dragen bij
aan een positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid. Onze
activiteiten: Sportactiviteiten, Avond 4-daagse, feestelijke activiteiten op verrassende
momenten en beheer van de financiële ouderinbreng. Voor ouderbetrokkenheid mobiliseren
we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten.
Dit document is het financiële jaarverslag over het schooljaar 2017/2018 en bestaat uit de
balans, staat van baten en lasten en een toelichting. De begroting voor het schooljaar
2018/2019 zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Ledenvergadering.

Balans
De balans bestaat uit bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan uit het saldo op de
rekeningen. De schulden zijn eventuele reserveringen. Het verschil tussen de bezittingen en
de schulden is het eigen vermogen. Ter vergelijking is ook het schooljaar 2016/2017
opgenomen.
Balans

2016/2017

2017/2018

Rekening

€

9.696

€

607

Spaarrekening

€

6.663

€

15.000

Kas

€

-

€

-

Totaal activa

€

16.359

€

15.607

Schulden

2016/2017

Eigen vermogen

€

Reserveringen

€

Totaal passiva

€

16.359

2017/2018
€

14.955

-

€

652

16.359

€

15.607

Toelichting balans
Rekening en Spaarrekening: In totaal is het saldo slechts verminderd met € 752. De
beoogde verlaging van de balans met € 4.535 is dus niet gehaald. Er is € 618 meer aan
voornamelijk ouderbijdragen ontvangen, terwijl er € 3.165 minder dan begroot uitgegeven is.
Eigen vermogen: Het eigen vermogen is afgenomen met € 1.404. Dit komt door het eerder
genoemde lagere saldo van € 752 en de reservering van € 652.
Reserveringen: De groepen 1/2 hebben € 652 minder uitgeven dan begroot. Zoals verzocht is
dit omgezet naar een reservering voor het nieuwe schooljaar, om zo elk tweede jaar een
duurder uitje te kunnen plannen. Dit is mogelijk doordat leerlingen twee jaar in de
gecombineerde groepen 1 en groepen 2 zitten.

Oktober 2018

Financieel Jaarverslag 2017 - 2018

1/3

Oudervereniging
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Baten en Lasten
De onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer. De verwachte- en gerealiseerde baten
en lasten zijn weergegeven, alsmede de resultaten.
Inkomsten

Begroting

Werkelijk

€ 19.500,00

€ 20.078,58

Bijdrage schoolbestuur

€ 410,00

€ 415,00

€ 5,00

Bijdrage overige

€ 420,00

€ 457,80

€ 37,80

€ 10,00

€ 6,66

€ -3,34

€ 20.340,00

€ 20.958,04

€ 618,04

Begroting

Werkelijk

Bijdrage ouders

Rente
Totaal inkomsten
Uitgaven

Verschil
€ 578,58

Verschil

Feestcommissies
Feestcie Algemeen

€ 2.200,00

€ 0,00

€ 2.200,00

Feestcie Centrum

€ 2.500,00

€ 3.346,44

€ -846,44

Feestcie Kerkenbosch

€ 2.000,00

€ 2.519,67

€ -519,67

€ 6.700,00

€ 5.866,11

€ 833,89

groep 1-2

€ 1.800,00

€ 1.147,56

€ 652,44

groep 3

€ 1.700,00

€ 1.650,60

€ 49,40

groep 4

€ 1.700,00

€ 1.650,60

€ 49,40

groep 5

€ 1.600,00

€ 1.425,86

€ 174,14

groep 6

€ 1.600,00

€ 1.221,50

€ 378,50

groep 7

€ 1.600,00

€ 1.409,80

€ 190,20

groep 8

€ 1.000,00

€ 177,06

€ 822,94

Subtotaal

€ 11.000,00

€ 8.682,98

€ 2.317,02

€ 1.000,00

€ 1.260,73

€ -260,73

Cultuurfonds

€ 2.500,00

€ 2.646,25

€ -146,25

Wandelbond

€ 275,00

€ 273,25

€ 1,75

€ 3.000,00

€ 2.631,21

€ 368,79

€ 5.775,00

€ 5.550,71

€ 224,29

Secretariaat / Girokosten

€ 200,00

€ 192,12

€ 7,88

Diverse-Onvoorziene kosten

€ 200,00

€ 157,60

€ 42,40

Subtotaal
Kampcommissie

Sportcommissie
Overige bijdragen

Extra eenmalig
Subtotaal

Totalen

Begroting

Werkelijk

Totaal inkomsten

€ 20.340,00

€ 20.958,04

€ 618,04

Totaal kosten

€ 24.875,00

€ 21.710,25

€ 3.164,75

Eindresultaat

€ -4.535,00

€ -752,21

€ 3.782,79
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Toelichting Baten en Lasten
Hieronder is de toelichting opgenomen van de Baten en Lasten. Opmerkelijke zaken zijn
verbijzonderd.
Bijdrage ouders: Er is begroot op € 19.500. Er is 579 meer geïnd dan begroot.
Bijdrage schoolbestuur: Er is begroot op € 410 en er is € 5 meer dan begroot ontvangen.
Bijdrage overige: Het hele bedrag betreft de reductie van de Wandelbond voor de
Avondvierdaagse.
Rente: De ontvangen rente op de spaarrekening gedurende het schooljaar.

NB: De rente is door de ING op 16 juli 2018 aangepast van 0,05% naar 0,00%.
Feestcommissies: Voor de feesten is € 6.700 begroot en er is in totaal € 834 minder
uitgegeven. De post ‘Algemeen’ zal in de volgende begroting vervallen ten gunste van de
locaties.
Kampcommissie: Voor de kampen is € 11.000 begroot en er is € 2.317 minder uitgegeven.
Hiervan is € 652 opgenomen als reservering voor de groepen 1/2 voor het schooljaar
2018/2019. De groepen zullen in de volgende begroting per locatie weergegeven worden.
Sportcommissie: Voor de sporten is € 1.000 begroot en er is € 261 meer uitgegeven. Er is
€ 398 door de school in rekening gebracht voor de koningsspelen. Ook is er € 293 extra
uitgegeven aan de Avondvierdaagse doordat de school gedurende het schooljaar
aangegeven heeft dit niet meer zelf te kunnen organiseren. Voor het komende schooljaar zal
de locatie Centrum wel een sportdag organiseren en de locatie Kerckebosch niet. Het
verschil in budget zal naar rato extra opgenomen worden bij de feestcommissie van
Kerckebosch.
Overige bijdragen: Het ‘Cultuurfonds’ is € 146 duurder uitgevallen dan begroot. Op ‘Extra
eenmalig’ is onder andere de Saestum factuur van het schooljaar 2016/2017 geboekt van
€ 470. Ook is € 800 extra vrijgemaakt voor het kamp van de groepen 3 en 4, er was bij de
begroting onvoldoende rekening gehouden met de vele extra leerlingen in deze groepen ten
opzichte van het voorgaande jaar. € 835 is gebruikt voor de SOS-polsbandjes voor leerlingen
en er is € 166 gebruikt voor de aanschaf van ballen. Omdat het oude spandoek kwijtgeraakt
is, is er voor € 61 een nieuw spandoek aangeschaft.
Secretariaat/Girokosten: Er is € 200 begroot en er is voor € 8 minder aan bankkosten
uitgegeven. NB: De kosten van het gebruik van iDEAL (Mollie) worden al genomen bij het
ontvangst en administreren van de ouderbijdragen.
Diverse- Onvoorziene kosten: Er is € 200 begroot en er is € 42 minder uitgegeven. Alleen de
declaratie van Pasen van het schooljaar 2016/2017 is hierop geboekt.
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