
Inkomsten

Ouderbijdrage 17.826,00           

Bnkkst bijdrages 164,50                 

Rentebaten 2,31                     

17.992,81           

Uitgaven

Muzische vorming -                       

Sinterklaas -4.496,01            

Kerstmis -3.062,74            

Projectweek -                       

Carnaval -269,15               

Pasen -1.672,15            

Sportdag -486,88               

Afscheid groep 8 -1.487,02            

Schoolbieb / Mediatheek -1.592,84            

Lief & leed -112,03               

Koningsspelen -                       

Bestuurskosten -743,68               

Bankkosten -298,59               

Lustrum -1.000,00            

Besteding or geld -200,00               

Sociaal fonds -372,00               

Luizenzakken -420,00               

T-shirts -600,00               

Laatste schoolweek 0

Kinderboekenweek -309,75               

-17.122,84          

Totaal winst/verlies: 869,97                 

Incidenteel 730,66                 

Excursiebijdrage 17.322,35           

Excursiekosten 17.362,85           

Totaal winst/verlies excursie: -40,50                  

Winst en verlies Oudervereniging BS Het Baken 2020-2021

Winst en verlies Excursie BS Het Baken 2020-2021



Eigen vermogen -                       -15.397,24          

Reservering mediatheek -                       -334,14               

Reservering besteding or geld -                       -696,63               

Reservering sociaal fonds -                       -1.572,20            

Reserve luizenzakken -                       -1.558,12            

Reserve t-shirts -                       -2.319,00            

Reserve lustrum -                       -4.000,00            

Kas -                       -                       

Rabobank 269,00                 -                       

Spaarrekening 26.412,89           -                       

Debiteuren -                       -                       

Crediteuren -                       -2.173,07            

Reserve excursie -                       1.368,51             

26.681,89           -26.681,89          

Eigen vermogen -                       -16.997,87          

Reservering mediatheek -                       -334,14               

Reservering besteding or geld -                       -696,63               

Reservering sociaal fonds -                       -1.944,20            

Reserve luizenzakken -                       -1.037,10            

Reserve t-shirts -                       -2.919,00            

Reserve lustrum -                       -5.000,00            

Kas 159,00                 -                       

Rabobank 14.314,24           -                       

Spaarrekening 14.415,20           -                       

Debiteuren -                       -                       

Crediteuren -                       -                       

Reserve excursie -                       40,50                   

28.888,44           -28.888,44          

Resultaat 2020 - 2021 869,97                 

Incidenteel 730,66                 

Balans per

31-8-2021

1-9-2020

Balans per



Inkomsten:

● De ouderbijdragen waren afgelopen jaar lager dan begroot. 

● De excursiebijdrages vielen ook lager uit door late inning voor de school, school paste bij 

om tekort bij de OR weg te halen

Uitgaven:

● Muzische vorming, de projectweek, koningsspelen en laatste schoolweek zijn vanwege 

corona niet doorgegaan, geen uitgaven van de OR

● Uitgaven aan sint, carnaval en sportdag zijn besteed, sintcommissie heeft binnen budget 

uitgegeven.

● Uitgaven aan kerst en pasen zijn hoger dan begroot, vanwege alternatief programma en 

organisatie ontbijt

● Voor afscheid groep 8 is standaardbudget ter beschikking gesteld. Schoolbieb / 

mediatheek is besteed aan nieuwe boeken

● Bestuurskosten bestaat uit kosten administratieprogramma, afscheid OR leden en 

attentie. 

● Voor het lustrum wordt ieder jaar 1.000,- gereserveerd, door uitstel lustrum nog niet 

besteed.

●

Besteding OR geld. Dit jaar is er geld besteed aan een welkom terug voor de kinderen.

● De excursiekosten bestaan uit de betalingen aan entree en busvervoer

Balans:

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

de reserve.

● Dit schooljaar zijn geen t-shirts aangeschaft, wel luizenzakken. De reserve is verder 

aangevuld.

● De reserve voor het lustrum is verder aangevuld. Het budget is beschikbaar voor 

schooljaar 2021-2022.

● De post crediteuren is weggevallen door betalingen afscheid groep 8 uit eerdere 

schooljaar en wegvallen eerder verwachte factuur. 

● Het voorgeschoten bedrag aan excursies is gecompenseerd, resterend klein bedrag 

wordt geschonken in nieuw schooljaar.

Resultaat:

● Positief resultaat: lagere inkomsten uit bijdragen zijn gecompenseerd door lagere 

uitgaven vanwege corona. Incidenteel resultaat door wegvallen crediteur

Toelichting Financieel Jaarverslag 2020-2021 van Oudervereniging RK BS Het Baken.


