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JAARVERSLAG 2017-2018 
 
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 2017-2018 
vergaderde het bestuur van de Stichting in totaal 7 maal, waarvan notulen zijn opgemaakt. 
Daarnaast heeft op datum 30 oktober 2017  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: Karin 
Hogervorst-Mulder voorzitter; Renate Meijers- penningmeester, Hans Mulckhuyse- secretaris, José 
van de Vegte en Chantal de Jong.  
 
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) doeleinden. De bijdrage Kamer van 
Koophandel is met ingang van 2013 afgeschaft. 
 
Ouderbijdrage 2017-2018 
De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg € 40,- per leerling. 
In het schooljaar 2017-2018 is voor 88,3 % van de leerlingen aan de ouderbijdrage voldaan. Dit is  
zo goed als gelijk aan het vorig schooljaar 2016-2017 (88,6%) 

 
Uitgaven 

In het schooljaar 2017-2018 zijn de volgende activiteiten/materialen bekostigd uit de ouderbijdrage:  
- Thema’s en excursies 
 Door het hele gebeuren met de vloeren en de verhuizing van de school naar 5 locaties zijn aan 

het begin van het jaar niet veel excursies geweest. Hierdoor is er niet uitgegeven wat was 
begroot. De kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn naar de synagoge of het klooster geweest. 
En als afsluitend thema zijn de groepen 6/7 en 8 naar het rijksmuseum geweest. De kleuters 
hebben een uitje gehad naar de beeldentuin op landgoed Anningahof. En er is een optreden 
geweest van het kindertheater De gouden Eeuw.  

 
 
 
 

http://www.hetfestivalzwolle.nl/


- 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 

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. In de laatste week van 

de zomervakantie, wanneer de leerkrachten alweer aan het werk zijn, krijgen ze een lunch 
aangeboden namens alle ouders en leerlingen. Dit wordt zeer gewaardeerd. 

 
 - Afscheid groep 8 
 Op 16 juli is er afscheid genomen van groep 8. De leerlingen hebben ook dit jaar weer diverse 

activiteiten gedaan, zoals , een longboard clinic en een rope parcour en naar de pizzeria. De 
kinderen hebben dit jaar voor het eerst een “echte” groep 8-eindfilm gemaakt met professionele 
hulp. We hebben dit voor een deel bekostigd uit de pot talentontwikkeling. 

  
Inkomsten 

- Bag2School actie 
In schooljaar 2017-2018 is het helaas niet gelukt om een kledinginzamelingsactie te 
organiseren. Door de verschillende locaties aan het begin van het schooljaar en ook door de 
grote van de school hebben we het niet kunnen organiseren. Voor komend schooljaar gaan 
we kijken naar alternatieven. 
 

- 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 € 1.120,- over. Een deel van dit geld is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe 
schoolshirts. We hebben dit jaar voor 1500,- aan schoolshirts aangeschaft waar school ook € 
500,- aan heeft bijgedragen. 

 
- Overige inkomsten 

In de begroting staan inkomsten Sinterklaas, Kerst en tegemoetkoming Doomijn keuken. 
Sinterklaas gaat elk jaar langs bij de kinderopvang van Doomijn. Zij betalen mee aan de kosten 
voor het schoonmaken van het sinterklaaspak. Door de verschillende locaties was het niet 
mogelijk voor Sinterklaas om de kinderen van Doomijn een bezoekje te brengen.  
Ook kerst is daarom anders gegaan. Waar andere jaren de Stichting een hapje en drankje 
regelt voor de ouders en school daaraan meebetaald, is dat dit jaar helemaal door school 
geregeld. 
Wat betreft tegemoetkoming Doomijn keuken, de benodigdheden om te koken, Pannen, 
borden, bestek etc, zijn in beheer van de stichting. Doomijn maakt daar ook gebruik van en 
betaald daarom mee aan het onderhoud. Omdat dit jaar een aantal maanden geen gebruik is 
gemaakt van de keuken hebben we de bijdrage van Doomijn eenmalig verlaagd. 

 
Communicatie 

- De stichting heeft regelmatig overleg gehad met de directie van het Festival (Eline kijk in de  
Vegt) en de MR van het Festival. 

- De stichting communiceert regelmatig via het ‘’Festivalnieuws’’. 
 
 
Zwolle, oktober 2018 


