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Financieel Jaarverslag schooljaar 2019 – 2020  
Het afgelopen schooljaar is anders gelopen dan gepland door de maatregelen om de Corona-
pandemie te beteugelen. Hierdoor heeft het schooljaar zich ook financieel anders dan gepland voor 
de Stichting Beheer Oudergelden Het Festival ontwikkeld.  
 
Inkomsten en Uitgaven  
De Corona-uitbraak heeft de inkomsten uit de ouderbijdragen niet geraakt. De ouders en verzorgers 
hebben voor circa 80% van de leerlingen de ouderbijdrage van €40 betaald.  
Echter, de uitgaven bleven door de tijdelijke sluiting van de school in het voorjaar €3.991 onder 
budget. De oorzaak is dat diverse activiteiten in het voorjaar en tegen de zomer niet zijn doorgegaan 
of anders zijn uitgevoerd. Met name bij excursies en thema’s zijn de uitgaven achtergebleven. 
Bovendien vielen de kosten voor het vieren van het jubileum in het begin van het schooljaar mee. 
Het overschot op de voorziening voor de kosten van jubileumviering is toegevoegd aan het vrij 
beschikbare saldo Oudergelden.  
De inkomsten uit oud papier en acties zijn positief uitgevallen, daar staat tegenover dat we de 
aanschaf van extra boeken voor de schoolbibliotheek en een nieuwe geluidsinstallatie uit deze 
actiegelden hebben betaald.  
 
Balans – Bezittingen en Verplichtingen  
Normaliter fungeert de bankrekening van de Stichting als “doorgeefluik” voor de eigen bijdragen van 
ouders aan de schoolreisjes, nu echter als spaarrekening tot komend voorjaar wanneer de 
schoolreisjes hopelijk weer plaatsvinden. Afgelopen jaar heeft de schoolleiding, vlak nadat de ouders 
de kosten voor de schoolreisjes hadden betaald, moeten besluiten de schoolreisjes niet door te laten 
gaan. Dit heeft tot een tijdelijke, tot voorjaar 2021, verhoging van het totale banksaldo geleid. De 
administratie van de betaalde bedragen ligt bij school en de Stichting heeft het bedrag voor de 
schoolreisjes apart gezet.  
 
Omdat de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdragen op peil zijn gebleven en de uitgaven lager zijn 
uitgekomen, is het saldo van de Stichting aan het eind van schooljaar 2019-2020 sterk opgelopen. De 
Stichting heeft als doel om de ontvangen oudergelden in hetzelfde schooljaar weer uit te geven en 
daarbij slechts een kleine buffer aan te houden. Hierom heeft het bestuur van de Stichting besloten, 
in nauw overleg met de MR, om het bedrag van de jaarlijkse ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-
2021 per leerling eenmalig te verlagen met €5. Hiermee willen we het banksaldo over komend 
schooljaar weer laten dalen.    
 
De reservering voor de eindfeesten van de toekomstige groepen 8 loopt gestaag op, parallel aan de 
groei van het aantal leerlingen. Dat lijkt zich nu enigszins te stabiliseren. We hebben afgelopen 
schooljaar middels een extra bijdrage het eindfeest voor groep 8 in Corona-tijd wat opgevrolijkt.   
 
Controle kascommissie  
De kascommissie, bestaande uit Bas Disco en Gert de Leeuw heeft de boeken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. De Inkomsten en Uitgaven zijn correct vastgelegd en de Balans geeft een 
getrouw beeld van de bezittingen en verplichtingen en de beschikbare saldi voor toekomstige 
uitgaven. De penningmeester bedankt de leden van de kascommissie voor de gedane controle. 
Bas Disco treedt uit, we zoeken een opvolger voor hem.  
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