
      

 

Financieel jaarverslag schooljaar 2021/2022 
 

Algemeen  

We hebben het schooljaar 2021/2022 afgesloten met een positief resultaat van 265 euro. Dit jaar 
hebben alle activiteiten doorgang kunnen vinden ondanks Corona. Overwegend zijn alle 
activiteiten binnen budget gebleven en tegelijkertijd zijn de ouderbijdragen lager dan begroot.  

Inkomsten 

De tarieven van de ouderbijdrage zijn in het schooljaar 2021/2022 zijn verhoogd met gemiddeld 
10 euro. Deze verhoging is afgestemd in de MR in het voorjaar van 2021. 82% van de 
ouderbijdrage is geïncasseerd ten opzichte van de 90% in de begroting. Dat is te verklaren doordat 
dit jaar de mails voor de ouderbijdrage later is uitgestuurd en er door de nieuwe wetgeving over 
de vrijwillige ouderbijdrage wat minder actief herinneringen zijn uitgestuurd. Historisch gezien is 
82% geen slechte uitkomst. 

Acht maal 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 er bewust 
conservatief begroot. Tegelijkertijd is er meer aandacht voor geweest en dat leidde tot meer 
papier. Rova is afgelopen zomer gestopt met deze dienstverlening.  

De opbrengst van Foto Koch is lager dan begroot. Deze opbrengst is afhankelijk van het aantal 
ouders dat inlogt op de omgeving. Dit zal de komende jaren lager worden vanwege het dalend 
leerlingenaantal. De opbrengst is na het sluiten van het boekjaar binnen gekomen en staat 
derhalve op de balans op ‘nog te ontvangen bedragen’.  

 

Algemene kosten 

In september 2022 is er een ouderraadavond georganiseerd om de ouderraad te bedanken voor 
het schooljaar 2021/2022. Vanuit de ouderraad wordt er € 20 per persoon bijgedragen. De kosten 
nemen we over 2021/2022 en staat, omdat deze na het sluiten van het boekjaar heeft 
plaatsgevonden, op de balans onder ‘nog te betalen bedragen’. 

Er is goed gebruik gemaakt van het klassenbudget ten opzichte van voorgaande jaren. Het is goed 
om te zien dat leraren actief hierop is gewezen. 



De bankkosten zijn gestegen door een kostenverhoging bij ING voor verenigingen sinds begin 
2022. Uit een korte inventarisatie is gebleken dat ING nog steeds de goedkoopste rekening biedt. 
In de begroting voor het volgend jaar is hier rekening mee gehouden 

Commissies 

Alle activiteiten zijn zoals gepland doorgegaan. Overwegend zijn alle commissies binnen budget 
gebleven. Het schoolreisje is buiten budget geraakt door kleine declaraties door de commissie 
buiten de factuur van Gebo tours. Dit is meer dan acceptabel gezien de krapte in het budget en 
het feit dat het mogelijk was om de kinderen een patatje aan te bieden tijdens het schoolreisje. 

Het kamp groep 8 is significant lager uitgevallen doordat het budget niet volledig is gebruikt. Er 
waren twee groepen 8 en daardoor was het budget hoger. Dat zal het komend schooljaar niet 
gebeuren door een andere locatie en dat er minder leerlingen zijn. De kosten voor de gala van 
groep 8 heeft de oudercommissie eenmalig vergoed vanwege deze meevaller. De kosten van 
groep 8 was ongeveer 145 euro en is opgenomen onder de post ‘kamp 8’. 

Er is goed gebruik gemaakt van het kunst en cultuur budget. Voorbeelden hiervan is het zwemmen 
met groep 8 en het uitje voor de kleuters in de indoor verkeerstuin  

Kascontrole 

De kascontrole heeft op 17 oktober 2022 plaatsgevonden door Friso Leysma en Gert Hengeveld. 
De controle van de administratie is akkoord bevonden en er wordt decharge aan de 
penningmeester verleend.  

Afsluiting 

We stellen voor om het resultaat van het lopend boekjaar van € 265,62 te boeken op ‘reserve 
grote/incidentele uitgaven’. 

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

     

 

 

Balans Ouderraad 2021/2022

debet Balans Oudervereniging de Breede Hei credit

31-8-2021 31-8-2022 31-8-2021 31-8-2022
Liquide middelen Reserves
500 Betaalrekening 2.536,38      1.889,41      1500 Algemene reserve 3.000,00      3.000,00      
550 Spaarrekening 4.876,70      4.876,70      1550 Reserve grote/incidentele uitgaven 3.383,48      4.373,89      
600 Kas 248,55         943,40         1570 Resultaat lopend boekjaar 990,41         265,62         

Vorderingen Schulden
700 Nog te ontvangen bedragen 587,00         170,00         1900 Nog te betalen bedragen 874,74         240,00         
800 Vooruit betaalde bedragen -                -                1901 Vooruit ontvangen ouderbijdrage -                -                

8.248,63      7.879,51      8.248,63      7.879,51      



 

 

Resultatenrekening Ouderraad 2021/2022

LASTEN
Algemene kosten Begroting Realisatie Verschil

4700 Representatiekosten 50,00 60,96 -10,96 
4710 Ouderraadavond bedrag OR-lid 20,00€          360,00 240,00 120,00
4730 Vergaderkosten 25,00 0,00 25,00
4750 Bankkosten 175,00 197,92 -22,92 
4800 Klassenbudget bedrag per klas 25,00€          225,00 172,79 52,21
4810 Luizenzakken 0,00 0,00 0,00
4900 Incidentele grote uitgaven 0,00 0,00 0,00

Totaal Algemene kosten 835,00 671,67 163,33

Commissies Begroting Realisatie Verschil
4930 Schoolreisje 1 t/m 3 Per kind 29,00€           1.624,00 1.641,86 -17,86 
4931 Schoolreisje 4 t/m 7 Per kind 31,00€           2.418,00 2.480,30 -62,30 
4932 Kamp 8 Per kind 90,00€           3.870,00 2.856,30 1.013,70
4933 Afscheid groep 8, musical 190,00 0,00 190,00
4950 Sinterklaas Per kind 6,00€             1.128,00 921,50 206,50
4951 Kerstmis 200,00 62,66 137,34
4952 Carnaval 150,00 63,14 86,86
4953 Pasen (gevraagd om het jaar €150,- en €300,-) 300,00 158,47 141,53
4960 Kunst en cultuur Per kind 5,00€             940,00 968,00 -28,00 
4961 Sport 50,00 0,00 50,00
4962 Verkeers Ouders Kattenbroek (VOK) 0,00 0,00 0,00
4970 Koningsfeest 400,00 300,00 100,00
4971 Eindfeest 900,00 875,48 24,52

Totaal Commissies 12.170,00 10.327,71 1.842,29

TOTAAL LASTEN 13.005,00 10.999,38 2.005,62

BATEN
Inkomsten Begroting Realisatie Verschil

8000 Contributie/ouderbijdrage 11.574,00 10.890,55 -683,45 
8100 Opbrengst oud papier 50,00 204,45 154,45
8120 Opbrengst foto koch 240,00 170,00 -70,00 
8900 Ontvangen rente (spaarrekening) 0,00 0,00 0,00

TOTAAL BATEN 11.864,00 11.265,00 -599,00 

Resultaat -1.141,00 265,62 1.406,62


