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De Stichting Beheer Oudergelden 
Op 9 april 2010 is de Stichting Beheer Oudergelden het Festival (hierna te noemen ‘de stichting’) 
opgericht en in die hoedanigheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. In 
het Huishoudelijk Reglement, behorende bij de Stichtingsakte, zijn alle reglementaire zaken 
waarmee de Stichting te maken krijgt vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement is voor iedereen 
te raadplegen via  de site van het Festival (www.hetfestivalzwolle.nl). In het schooljaar 2016-2017 
vergaderde het bestuur van de Stichting in totaal 7 maal, waarvan actiepuntenlijsten van zijn 
opgemaakt. Daarnaast heeft op 19 september 2016  de algemene jaarvergadering 
plaatsgevonden. De notulen hiervan zijn terug te vinden op de site van het Festival.  
Samenstelling bestuur 
Het vrijwillige bestuur van de Stichting bestond dit schooljaar uit de volgende ouders: Aafje van 
der Velde- voorzitter; Renate Meijers- penningmeester, Maaike Lauret - secretaris, Janke Verheij 
en Karin Hogervorst-Mulder.  
 
Doelstelling 
De Stichting Beheer Oudergelden het Festival stelt zich ten doel het beheer en de besteding van: 
a. de vrijwillige bijdrage van ouders van leerlingen van de school, en/of; 
b. andere bijdragen van ouders ten behoeve van activiteiten van of voor de school; en 
c. hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt. 
De uit de ouderbijdrage gefinancierde activiteiten zijn activiteiten die niet tot het gewone 
lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
worden betaald. De door de stichting beheerde gelden komen geheel ten goede aan de 
leerlingen, met uitzondering van de overheadkosten (bankkosten) en de kosten voor ‘lief en leed’ 
doeleinden. De bijdrage Kamer van Koophandel is met ingang van 2013 afgeschaft. 
 
Ouderbijdrage 2016-2017 
De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg € 40,- per leerling. 
In het schooljaar 2016-2017 is voor 88,7 % van de leerlingen aan de ouderbijdrage voldaan. Dit is  
3 % meer dan in het schooljaar 2015-2016.(85,9%) 

 
Uitgaven 
In het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende activiteiten/materialen bekostigd uit de 
ouderbijdrage:  
- Thema’s en excursies 
 Er zijn veel uitstapjes gemaakt dit schooljaar. Daarnaast hebben we mooie thema 

afsluitingen gehad. Denkt u aan de roofvogel show en de Middeleeuwse markt.  
- Schoolbibliotheek 
 Sinds dit schooljaar is er een bibliotheek in school. De Stichting heeft meebetaald aan het 

uitleensysteem en de aanschaf van nieuwe boeken 
- Kracht van Acht 

- De benodigdheden voor de Kracht van Acht worden elk schooljaar aangevuld en/of 
vervangen. Zodat elke klas voldoende materialen tot zijn beschikking heeft.  

- Sinterklaas 
 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/


 Ook dit schooljaar hebben weer alle leerlingen (groep 1 t/m 8) een sinterklaascadeautje 
vanuit de ouderbijdrage ontvangen en zijn ze getrakteerd op een schoencadeau en wat 
lekkers. De bovenbouwleerlingen kregen € 5,- om zelf een cadeau voor een klasgenoot te 
kopen.  

- Juffen- en meestersdag 
 Een jaarlijks terugkerende traditie is de lunch bij Strandhuis Milligers. De teamleaden krijgen 

dit aangeboden namens alle ouders en leerlingen. Dit wordt zeer gewaardeerd. 
 - Afscheid groep 8 
 Op 17 juli is er afscheid genomen van groep 8. De leerlingen hebben ook dit jaar weer 

diverse activiteiten gedaan, zoals radiovossenjacht, naar de film, pizzeria, een rondvaart door 
de stadsgracht. Alle leerlingen hebben als afscheid een USB-stick gekregen met daarop de 
groep 8-eindfilm.  

- Lief en leed 
Kaartjes voor leerkrachten die ziek zijn, gaan trouwen, een kind krijgen, etc.  
 

Inkomsten 
- Bag2School actie 

In schooljaar 2016-2017 heeft de stichting - in samenwerking met Bag2School - tweemaal 
een kledinginzamelingsactie op het Festival georganiseerd. De opbrengst van de eerste 
inzameling is gebruikt om samen met het geld dat was opgehaald met de Jumbo-actie  
nieuwe speelmaterialen voor het schoolplein aan te schaffen. Van de opbrengst van de 2e 
inzameling is aangewend voor het inrichten van de schoolbibliotheek. De inzamelingen 
hebben een totaalbedrag van €631,50 opgeleverd.  

- Oud papier 
 Vanaf februari 2013 is de ROVA gestart met het doorberekenen van de kosten van de 

beladers van het oud papier. Wanneer de kosten van de opbrengsten worden afgetrokken, 
houden we dit schooljaar € 1.202,61 over. We zijn nog in gesprek met school voor een goede 
besteding van dit geld ten behoeve van de kinderen. 

 
Communicatie 
- De stichting heeft regelmatig overleg gehad met de directie van het Festival (Dick Bremmer), 

een vertegenwoordiger namens het team (Clarine van der Meer) en de MR van het Festival. 
- De stichting communiceert regelmatig via het ‘’Festivalnieuws’’.  
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