Financieel verslag OR OBS De Schakel boekjaar 2015-2016
Ouderkerk, 15 september 2016
Beste ouders,
Omdat ik de rol van Penningmeester van de Ouderraad van OBS De Schakel heb aangenomen, is mij
gevraagd om een financieel verslag te schrijven. Dit financiële verslag betreft het boekjaar 2015-2016,
dat loopt van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016.
Waarom een financieel verslag van de Ouderraad?
De huidige Ouderraad is in het leven geroepen met als primaire taak de gelden die de ouders als
ouderbijdrage beschikbaar stellen te beheren.
Het boekjaar 2015-2016 is begonnen met de feitelijke oprichting van de nieuwe Ouderraad en de
wisseling van Penningmeester, alsmede een wisseling van bankrekeningnummer. Ik heb als
Penningmeester de taak erop toe te zien dat het geld ook daadwerkelijk direct in het belang van de
kinderen besteed wordt. Hierbij streef ik naar transparantie. Naar de schoolleiding, maar zeer zeker
ook naar de ouders toe. Betalende ouders hebben het recht te weten waar hun geld aan uitgegeven
wordt. In dit verslag moet dit zichtbaar worden. Ook vindt jaarlijks aan het einde van een schooljaar
een kascontrole plaats. Het verslag hiervan wordt apart van het financieel verslag gepubliceerd.
Waaraan wordt de ouderbijdrage besteed?
De school heeft te maken met beperkte budgetten. Het geld dat als ouderbijdrage ontvangen wordt,
wordt gebruikt om diverse festiviteiten en activiteiten op onze school nóg leuker te maken.
Bijvoorbeeld de cadeautjes voor Sinterklaas, het Paasontbijt of de aankleding voor de schooldisco.
In bijgeleverde brief is terug te lezen welke bedragen voor welke activiteiten zijn gereserveerd, met
daarachter wat er dit jaar daadwerkelijk aan uit is gegeven. Ook wordt het begin- en het eindsaldo
vermeld.
De balans toont gezond. Dit wil zeggen dat er voldoende reserves zijn om eventuele onvoorziene
omstandigheden financieel goed op te kunnen vangen. Het is echter wel van essentieel belang dat u
ook in de nabije toekomst de ouderbijdrage blijft betalen!
Wat gaat er komend schooljaar gebeuren met de ouderbijdrage?
Aan het begin van ieder schooljaar wordt een begroting gemaakt. Welke activiteiten staan er op de
planning en hebben financiële ondersteuning nodig van de Ouderraad? Als de begroting rond is, wordt
dit ter goedkeuring aangeboden aan de Medezeggenschapsraad. Deze stelt op basis van de
begroting de hoogte van de ouderbijdrage vast. Uiteraard wordt dit zo spoedig mogelijk
gecommuniceerd.
Heeft u nog vragen met betrekking tot de ouderbijdrage?
De Ouderraad heeft een eigen mailadres: or.schakel@onderwijsprimair.nl. U kunt daar ook terecht
voor andere Ouderraad-gerelateerde vragen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Ratna Kornaat-Romswinckel
Penningmeester Ouderraad OBS De Schakel

Ouderkerk aan den IJssel, 28 oktober 2015
15 september 2016
27 oktober 2016
Betreft: Ouderbijdrage 2015-2016
Geachte leden,
Op basis van de bij mij bekende gegevens heb ik de hiernavolgende begroting opgesteld voor de
jaarlijkse ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016.
Ontvangsten ouderbijdrage (185 ll) (174 x betaald)
Bijdrage MR
Totaal inkomsten
Voorziening oninbare ouderbijdrage (10 ll)
Te verwachten inkomsten

€
€
€
€
€

5.087,50
200,00
5.287,50
275,00
5.012,50

€
€
€

4.785,00
0,00
4.785,00

Uitgaven:
Onvoorziene uitgaven
Sinterklaas uitgaven
Kerst uitgaven
Paas uitgaven
Sportdag
Buitenschoolse activiteiten
Disco avond
Algemene versieringen
Musical
CITO
Bankkosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
1.800,00
500,00
400,00
300,00
500,00
300,00
75,00
1.050,00
100,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
1.915,71
388,07
227,28
0,00
0,00
285,45
0,00
1.039,86
0,00
51,75

---------------------€
5.125,00

€

3.928,12

Totaal uitgaven

Saldo op de bankrekening per ultimo september 2015 toont een bezit van EUR 7.138,00
Bij de overdracht van de gelden is op de nieuwe rekening ontvangen EUR 7.149,15
Het saldo van de rekening “Ouderbijdrage” is op dit moment € 8.006,03.
De ouderbijdrage is vooralsnog gesteld op € 27,50 per kind.

Met vriendelijke groet,

Ratna Kornaat-Romswinckel
Penningmeester
Ouderraad O.B.S. De Schakel

