Jaarverslag 20176-2018 Dr. Landmanschool
Verantwoording ouderbijdrage periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018

Algemeen
Elk jaar wordt door de oudervereniging een financieel jaarverslag gepresenteerd.
Hierin wordt verantwoording afgelegd waar alle gelden, die ontvangen worden van
ouders, aan worden uitgegeven. Het jaarverslag wordt gecontroleerd door de
kascommissie.
Opbrengsten
Ouderbijdrage begroot
: € 6.000 ,Ouderbijdrage werkelijk
: € 4.828,Jammer genoeg wordt de ouderbijdrage niet door iedereen betaald. We werken nu
met een automatische incasso en hopen dat iedereen de machtiging invult. Aan het
begin van het schooljaar 2017-2018 hadden we 334 leerlingen.
Het schooljaar 2018-2019 telt 314.
Begroting 2018-2019 is vastgesteld op € 4.900,Rente begroot
: € 0 ,Rente werkelijk
: € 4,72,Het ontvangen rentepercentage van het bedrag op de spaarrekening is wisselend.
Begroting 2018-2019 is vastgesteld op € 0,Overige ontvangsten begroot
: € 300 ,Overige ontvangsten werkelijk
: € 302,25
Dit is de overheidsbijdrage ouderparticipatie. Dit bedrag komt tot stand door een
berekening per aangemelde leerling op 1 oktober 2017 betaald door de overheid. €
8,33 per school en daarbij € 0,88 per leerling aangemeld op 1-10-2017.
Begroting 2018-2019 is vastgesteld op € 275,-

Uitgaven
1. Culturele projecten begroot
: € 1.000,Culturele projecten werkelijk
: € 1.000,We hebben een algemene bijdrage voor “culturele activiteiten” aan het schooljaar
gegeven, bijvoorbeeld dans/muziekworkshops verdeeld over de verschillende
klassen.
Voor het komend jaar wordt er € 750,- begroot.
2. Landmandag begroot
: € 200,Landmandag werkelijk
: € 0,Het schooljaar 2017-2018 kende geen Landman dag. Deze dag is samengevoegd bij
de sportdag.
Voor komend jaar wordt er € 175,- begroot.
3. Schoolverlatersfeest begroot
: € 350,Schoolverlatersfeest werkelijk
: € 206,70
De kosten voor het schoolverlatersfeest beperkten zich dit jaar tot de DJ, nootjes en
de consumpties voor de groep 8 kinderen.
Voor het komend jaar wordt er € 250,- begroot.
4. Kerstviering begroot
: € 500,Kerstviering werkelijk
: € 333,80
Dit jaar hebben we samen met school een kerstdiner georganiseerd. De kinderen
kregen allemaal een glaasje kinderchampagne in een champagne glas en een
kerstkransje. De kinderen zelf hadden allemaal iets lekkers gemaakt voor bij het
diner.
Voor het komend jaar wordt er € 350 ,- begroot.
5. Pasen begroot
: € 100,Pasen werkelijk
: € 59,80
Er worden alleen kosten gemaakt voor de chocolade eieren voor alle leerlingen.
Voor het komend jaar wordt er € 100,- begroot.
6. Carnaval begroot
: € 300,Carnaval werkelijk
: € 114,20
Van de ouderbijdrage is de limonade, chips en de versiering van de school betaald.
Dit jaar kwam een gedeelte van de rekening van de DJ erbij. Deze werd betaald
door school en oudervereniging.
Voor het komend jaar wordt er € 200,- begroot.
7. Sinterklaas begroot
Sinterklaas werkelijk

: € 1300 ,: € 1195,50

De oudervereniging organiseert het Sinterklaasfeest op school. Er mocht voor
maximaal € 65,- per groep besteed worden. Sinterklaas, zijn pieten en de
leerkrachten kregen op school een lunch aangeboden. Tevens kreeg de Sint een
vergoeding.
Voor het komend jaar wordt er € 1300,- begroot
8. Attenties, jubilea en cadeautjes leerkrachten begroot
: € 600,Attenties, jubilea en cadeautjes leerkrachten werkelijk
: € 643,28
De leerkrachten krijgen bij verjaardagen huwelijk, ziekte, afscheid en bijzondere
gebeurtenissen een kleine attentie. Dit wordt door de klassenouders mede
georganiseerd en zij kunnen dit declareren bij de oudervereniging. De grootte van
deze attentie ligt op €10,- voor de verjaardag en €5,- voor het afscheid aan het eind
van het schooljaar.
Voor het komend jaar wordt er € 600,- begroot.
9. Sportdag Koningsspelen begroot : € 100,Sportdag Koningsspelen werkelijk
: € 180,50
De sportdag hebben dit jaar zelf verzorgd. De kinderen kregen peperkoek, appels en
komkommer als versnapering van de oudervereniging. Als eind traktatie een
waterijsje.
Voor het komend jaar wordt er € 100,- begroot.
10. Administratie en bankkosten begroot
: € 150,Administratie en bankkosten werkelijk : € 123,Dit zijn de kosten die de bank aan de oudervereniging in rekening brengt.
Voor het komend jaar wordt er € 150,- begroot.

11. Schoolreisje begroot
: € 1250,Schoolreisje werkelijk
: € 1679,25
In 2016-2017 is besloten om met de hele school op schoolreisje te gaan. Het ene
jaar ‘minder duur’, het jaar 2017-2018 ‘duur’. In 2016-2017 werd het Duinoord, in
2017-2018 werd het Toverland. Het geld wat de ouders moesten bijdragen was
beide jaren € 18,50. Het gespaarde geld van 2016-2017 werd uitgegeven in 20172018. De oudercommissie heeft ook gespaard om op deze manier het ‘dure’
schoolreisje mee te betalen.
Voor het komend jaar wordt er € 900,- begroot.
12. Overige begroot
: € 350,Overige werkelijk : € 145,90
Hieronder vallen uitgaven die niet duidelijk aan een kostenpost kunnen worden
toegerekend.
Voor het komend schooljaar wordt er € 200 ,- begroot.

13. Kinderboekenweek begroot : € 100,-

Kinderboekenweek werkelijk : € 76,74
Elk jaar is het Kinderboekenweek. De oudercommissie besteedt hieraan een klein bedrag.
Voor het komend schooljaar wordt er € 100,- besteedt.

Investeringen/Afschrijving begroot
: € 0,Investeringen/Afschrijving werkelijk
: € 0,Er zijn dit jaar geen investeringen begroot en dus ook niet gemaakt. Het bedrag blijft
gereserveerd staan op de spaarrekening.

Saldo
Saldo lopende rekening 30-9-2018
Saldo spaarrekening 30-9-2018
Totaal

: € 1.859,93
: € 5.032.52
: € 6.892,45

Tot slot
Wij willen ieder hartelijk danken voor ieders bijdrage om de kosten van
bovenstaande activiteiten te dragen.
De niet gemaakte kosten voor ieders inzet zijn niet uit te drukken in de begroting,
maar van onschatbare waarde! Via deze weg wil de oudervereniging dan ook
iedereen bedanken die zich heeft ingezet ten behoeve van onze school en voor onze
leerlingen. Ook komend schooljaar hopen we op uw steun.
Helvoirt, oktober 2018
Marielle Noukens
Penningmeester Oudervereniging

