
Inkomsten

Ouderbijdrage 17.996,00           

Bnkkst bijdrages 83,00                   

Rentebaten 1,84                     

18.080,84           

Uitgaven

Muzische vorming -2.280,00            

Sinterklaas -4.545,86            

Kerstmis -1.502,54            

Projectweek -1.000,00            

Carnaval -322,41               

Duurzame versiering -                       

Pasen -444,19               

Sportdag -602,90               

Afscheid groep 8 -1.500,00            

Schoolbieb / Mediatheek -1.471,93            

Lief & leed -29,47                  

Bestuurskosten -685,07               

Bankkosten -275,36               

Lustrum -1.000,00            

Besteding or geld -105,34               

Sociaal fonds -276,00               

Luizenzakken -420,00               

T-shirts -1931

Laatste schoolweek 0

Kinderboekenweek -309,22

18.701,29           

Totaal winst/verlies: -620,45               

Excursiebijdrage 13.307,50           

Excursiekosten 12.994,85           

Totaal winst/verlies excursie: 312,65                 

Winst en verlies Oudervereniging BS Het Baken 2018-2019

Winst en verlies Excursie BS Het Baken 2018-2019



Eigen vermogen -                       -13.006,26          

Reservering mediatheek -                       -334,14               

Reservering besteding or geld -                       -696,63               

Reservering sociaal fonds -                       -1.020,20            

Reserve luizenzakken -                       -718,12               

Reserve t-shirts -                       -2.450,00            

Reserve lustrum -                       -2.000,00            

Kas -                       -                       

Rabobank 365,14                 -                       

Spaarrekening 21.709,18           -                       

Debiteuren -                       -                       

Crediteuren -                       -1.418,73            

Reserve excursie -                       -430,24               

22.074,32           -22.074,32          

Eigen vermogen -                       -13.716,81          

Reservering mediatheek -                       -334,14               

Reservering besteding or geld -                       -696,63               

Reservering sociaal fonds -                       -1.296,20            

Reserve luizenzakken -                       -1.138,12            

Reserve t-shirts -                       -1.719,00            

Reserve lustrum -                       -3.000,00            

Kas -                       -                       

Rabobank 2.381,84             -                       

Spaarrekening 22.411,02           -                       

Debiteuren -                       -                       

Crediteuren -                       -2.149,07            

Reserve excursie -                       -742,89               

24.792,86           -24.792,86          

Resultaat 2018 - 2019 -622,29               

Balans per

31-8-2019

1-9-2018

Balans per



Inkomsten:

● De ouderbijdragen waren afgelopen jaren veel lager dan het jaar ervoor

● De excursiebijdrages bleven licht achter bij 

Uitgaven:

● Muzische vorming is een voorstelling voor alle groepen.

● Uitgaven aan sint en kerst zijn goed besteed, commissies hebben prima op budget 

uitgegeven

● In 2018-2019 zijn met de kinderboekenweek extra boeken aangeschaft.

● Bestuurskosten bestaat uit kosten administratieprogramma, afscheid OR leden en het 

jaarlijks etentje.

● Sportdag, afscheid groep 8 en de schoolbieb / mediatheek hebben op begroting 

uitgegeven

● Voor het lustrum wordt ieder jaar 1.000,- gereserveerd en dit jaar dus ook.

● Besteding OR geld. Dit jaar is er geld besteed aan de Koningsspelen

● De excursiekosten zijn licht lager uitgevallen dat de excursiebijdragen.

Balans:

● Het sociaal fonds is zeer beperkt aangesproken. Het begrote budget is toegevoegd aan 

de reserve.

● Begin dit schooljaar zijn  t-shirts aangeschaft, geen luizenzakken. De reserve is verder 

aangevuld.

● De post crediteuren bestaan uit betalingen die begin september 2018 verricht zijn voor 

afscheid groep 8 en factuur schoolbieb

Toelichting Financieel Jaarverslag 2018-2019 van Oudervereniging RK BS Het Baken.



Vaststelling ouderbijdrage 2019-2020 en begroting.

Vaststelling ouderbijdrage 2019-2020

De ouderbijdrage 2018-2019 is € 32,- voor dit schooljaar.

De ouderbijdrage bedraagt € 32,- bij een doorlopende automatische incasso 

en indien geen gebruik wordt gemaakt van de doorlopende 

automatische incasso bedraagt de ouderbijdrage € 33,50.

nieuwe leerlingen vanaf 1/1: € 10,- of € 11,50 bij geen automatische incasso

Begroting 2019-2020

De begroting is opgesteld uitgaande van een leerlingaantal van 600 leerlingen.

Een aantal posten is vast (dat wil zeggen, onafhankelijk van het aantal leerlingen).

Dit betreft de volgende posten:

Afscheid groep 8, lief & leed, bankkosten, carnaval, projectweek

lustrumreservering, kinderboekenweek en bestuurskosten.

De volgende posten hangen samen met het aantal leerlingen:

Muzische vorming 3,80€        per leerling

Sinterklaas 8,00€        per leerling

Kerst 3,00€        per leerling

Schoolbieb / mediatheek 2,50€        per leerling

Sociaal fonds 0,62€        per leerling

Luizenzakkenreservering 0,70€        per leerling

Reservering aanschaf t-shirts 1,00€        per leerling

Laatste schoolweek 0,50€        per leerling

Er is daarnaast een budget van 500 euro vrij te besteden voor de OR vrijgemaakt

Voor het volgende lustrum wordt jaarlijks een bedrag (1.000,-) gereserveerd.



lln 600

Inkomsten

per kind

Ouderbijdrage 19.200,00           32,00       

Bnkkst bijdrages -                       -

Rentebaten -                       19.200,00           -

Uitgaven

per kind

Muzische vorming 2.280,00             3,80         

Sinterklaas 4.800,00             8,00         

Kerstmis 1.800,00             3,00         

Projectweek 1.000,00             -

Carnaval 500,00                 -

Pasen 1.000,00             -

Sportdag 600,00                 -

Afscheid groep 8 1.500,00             -

Schoolbieb / mediatheek 1.500,00             2,50         

Lief & leed 150,00                 -

Bestuurskosten 900,00                 -

Bankkosten 300,00                 -

Lustrum 1.000,00             -

Besteding or geld 500,00                 -

Sociaal fonds 372,00                 0,62         

Luizenzakken 420,00                 0,70         

T-shirts 600,00                 1,00         

Laatste schoolweek 300,00                 0,50         

Kinderboekenweek 300,00                 

Winst/verlies -                       -19.822,00          -

Totaal winst/verlies: -622,00               

Begroting Oudervereniging BS Het Baken 2019-2020


