
      

 

Financieel jaarverslag schooljaar 2020/2021 
 

Algemeen  

In de begroting voor dit schooljaar was rekening gehouden met een tekort van 1.645 euro, maar 
het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 990 euro. Dat het resultaat beter is dan was 
begroot komt vooral doordat veel activiteiten beperkt zijn doorgegaan. Ondanks dat er nog veel 
beperkingen waren vanwege de Coronacrisis hebben we als ouderraad wel alle activiteiten 
kunnen organiseren. Wel is voor diverse activiteiten niet het gehele budget nodig geweest door 
de beperkte mogelijkheden.  

Door veel nieuwe instroom van leerlingen afgelopen jaar zijn de inkomsten uit de ouderbijdrage 
hoger uitgevallen. Daar staat dan wel tegenover dat de kosten voor het schoolreisje van groep 1 
tot en met 3 ook hoger zijn uitgevallen. De totale inkomsten waren 1.176 euro hoger dan begroot. 
De algemene kosten zijn 589 euro lager dan begroot en de kosten van de commissies zijn 870 euro 
lager dan begroot.  

Inkomsten 

De tarieven van de ouderbijdrage zijn in het schooljaar 2020/2021 verhoogd met gemiddeld 4 
euro. Deze verhoging was reeds afgesproken in het voorjaar van 2018. Omdat in het jaar 
2019/2020 door de coronacrisis veel activiteiten niet konden doorgaan is toen besloten om het 
niet bestede deel van de ouderbijdrage als korting te verwerken voor jet schooljaar 2020/2021. 
Voor de ouderbijdrage wordt altijd rekening gehouden met een verwacht percentage van de 
ouderbijdrage die wordt ontvangen. In de begroting is rekening gehouden met een percentage 
van 85%, in werkelijkheid is er 87% ontvangen. Deze percentages liggen wat lager dan voor de 
coronacrisis.  

Een aantal keer is er voor de betaling van de ouderbijdrage gebruik gemaakt van de steun van 
Stichting Leergeld Amersfoort. Deze stichting kan ouders helpen die in een lastige financiële 
situatie zitten.  

De inkomsten van het oud papier zijn een welkome aanvulling op het budget. Dit jaar is minder 
ontvangen dan was begroot. De opbrengst was het afgelopen jaar € 177 waar dit vorig jaar nog 
€ 223 was. Iedereen die papier en karton heeft aangeleverd heel erg bedankt. Ook komend jaar 
staat weer iedere maand een container voor de school waar oud papier in wordt verzameld. De 
juiste data van de papiercontainer is vermeld in het jaarboek van school. De ROVA stopt in de 
zomer van 2022 met het inzamelen van oud papier omdat de kosten niet meer opwegen tegen de 
opbrengsten.  



 

Algemene kosten 

Dit schooljaar is er geen ouderraadavond georganiseerd. Op deze avond gaat de ouderraad uit 
eten om ze te bedanken voor hun inzet als vrijwilliger. Vanuit de ouderraad wordt er dan € 20 per 
persoon bijgedragen. Door de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis heeft deze 
avond niet plaatsgevonden, waardoor er € 360 minder is uitgegeven. 

Van het klassenbudget van € 25 per klas is vrijwel geen gebruik gemaakt, waardoor er € 178  niet 
is besteed. 

Commissies 

Vanwege het coronavirus konden de schoolreisjes niet meer in juni georganiseerd worden, 
daarom zijn de schoolreisjes verschoven naar september. Zo kon het schoolreisje toch nog 
doorgaan en de kosten hiervan komen nog ten laste van het budget van dit schooljaar. Voor de 
groepen 1 tot en met 3 zijn de kosten 841 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral doordat 
er in de begroting rekening was gehouden met 48 kinderen, maar door de grote instroom van 
nieuwe kinderen zijn er uiteindelijk 77 kinderen mee gegaan. De kosten worden gedekt uit hogere 
inkomsten ouderbijdrage. 

Het kamp van groep 8 is dit jaar gewoon door gegaan, zodat de kinderen op passende wijze 
afscheid hebben kunnen nemen van de basisschool. Met de kampcommissie is afgesproken dat 
het cultuurbudget van groep 8 aan het budget van het kamp is toegevoegd.   

De Musical is dit jaar ook doorgegaan, maar er is gebruik gemaakt van een oude musical die al in 
huis was. De juffen hebben gevraagd om het budget te mogen doorschuiven naar volgend jaar, 
om zo meer budget beschikbaar te hebben om een nieuwe musical aan te schaffen. 

Voor Pasen was het budget dit jaar € 300. Het standaard budget is € 150, maar om het jaar is dit 
€ 300, zodat er om het jaar broodhaantjes gekocht kunnen worden voor op de Palmpasenstok. 
Dit jaar was het de bedoeling om broodhaantjes te kopen, maar vanwege de beperkende 
maatregelen in verband met de coronacrisis is dit een jaar doorgeschoven. 

Dit jaar zou het cultuurbudget voor alle groepen besteed worden aan een bezoek aan het 
Concertgebouworkest in Amsterdam. Helaas heeft dit geen doorgang kunnen vinden vanwege de 
beperkende maatregelen.   

Voor de koningsspelen en het eindfeest geldt dat deze activiteiten zijn doorgegaan, maar dat het 
beschikbare budget niet volledig is gebruikt.  

Kascontrole 

De kascontrole heeft op 23 oktober 2021 plaatsgevonden door Nico van Duren en op 1 november  
2021 door Stefan Voost. De controle van de administratie is akkoord bevonden en er wordt 
decharge aan de penningmeester verleend.  

Namens het bestuur een bijzonder dank aan alle commissieleden en personen die hebben 
bijgedragen bij de organisatie van alle activiteiten.     



Balans 

 

debet Balans Oudervereniging de Breede Hei credit

31-8-2020 31-8-2021 31-8-2020 31-8-2021
Liquide middelen Reserves
500 Betaalrekening 219,15         2.536,38     1500 Algemene reserve 3.000,00     3.000,00     
550 Spaarrekening 12.376,70   4.876,70     1550 Reserve grote/incidentele uitgaven 3.690,54     3.383,48     
600 Kas 132,55         248,55         1570 Resultaat lopend boekjaar -307,06       990,41         

Vorderingen Schulden
700 Nog te ontvangen bedragen 297,00         587,00         1900 Nog te betalen bedragen 1.585,92     874,74         
800 Vooruit betaalde bedragen 100,00         -               1901 Vooruit ontvangen ouderbijdrage 5.156,00     -               

13.125,40   8.248,63     13.125,40   8.248,63     



 

 

Resultatenrekening Ouderraad 2020/2021

LASTEN
Algemene kosten Begroting Realisatie Verschil

4700 Representatiekosten 50,00 28,20 21,80
4710 Ouderraadavond bedrag OR-lid 20,00€          360,00 0,00 360,00
4730 Vergaderkosten 25,00 0,00 25,00
4750 Bankkosten 175,00 170,15 4,85
4800 Klassenbudget bedrag per klas 25,00€          200,00 22,45 177,55
4810 Luizenzakken 0,00 0,00 0,00
4900 Incidentele grote uitgaven 0,00 0,00 0,00

Totaal Algemene kosten 810,00 220,80 589,20

Commissies Begroting Realisatie Verschil
4930 Schoolreisje 1 t/m 3 Per kind 28,00€          1.344,00 2.185,04 -841,04 
4931 Schoolreisje 4 t/m 7 Per kind 30,00€          3.120,00 3.047,86 72,14
4932 Kamp 8 Per kind 70,00€          1.680,00 1.684,76 -4,76 
4933 Afscheid groep 8, musical 150,00 0,00 150,00
4950 Sinterklaas Per kind 6,00€            1.086,00 1.075,72 10,28
4951 Kerstmis 200,00 168,21 31,79
4952 Carnaval 100,00 72,76 27,24
4953 Pasen (gevraagd om het jaar €150,- en €300,-) 300,00 148,37 151,63
4960 Kunst en cultuur Per kind 5,00€            905,00 120,00 785,00
4961 Sport 50,00 0,00 50,00
4962 Verkeers Ouders Kattenbroek (VOK) 0,00 0,00 0,00
4970 Koningsfeest 400,00 130,01 269,99
4971 Eindfeest 900,00 732,52 167,48

Totaal Commissies 10.235,00 9.365,25 869,75

TOTAAL LASTEN 11.045,00 9.586,05 1.458,95

BATEN
Inkomsten Begroting Realisatie Verschil

8000 Contributie/ouderbijdrage 8.960,00 10.144,85 1.184,85
8100 Opbrengst oud papier 200,00 176,61 -23,39 
8120 Opbrengst foto koch 240,00 255,00 15,00
8900 Ontvangen rente (spaarrekening) 0,00 0,00 0,00

TOTAAL BATEN 9.400,00 10.576,46 1.176,46

Resultaat voor reserves -1.645,00 990,41 2.635,41

9100 Toevoegen/Onttrekken reserves 1.645,00 0,00 -1.645,00 

Resultaat na reserves 0,00 990,41 990,41
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