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Financieel Jaarverslag schooljaar 2020 – 2021
Het afgelopen schooljaar heeft deels te lijden gehad onder de maatregelen om de Corona-pandemie
te beteugelen. Hierdoor heeft het schooljaar zich ook financieel enigszins anders dan gepland
ontwikkeld.
Inkomsten en Uitgaven
Het schooljaar 2019 – 2020 kenmerkte zich door lagere uitgaven door de Corona-uitbraak, waardoor
de uitgaven achter zijn gebleven. Hierdoor is de ouderbijdrage in schooljaar 2020 – 2021 eenmalig
met €5 verlaagd naar €35. Door ruim 85% van de ouders en verzorgers is de ouderbijdrage betaald.
Hierdoor zijn de inkomsten uit oudergelden licht hoger dan gebudgetteerd.
De inkomsten uit oud papier waren substantieel hoger dan in eerdere jaren, omdat de gemeente het
contract met de Stichting versneld heeft afgekocht, waardoor we de inkomsten over de
oorspronkelijke vier jaar nu versneld in twee jaar ontvangen.
De uitgaven in schooljaar 2020 – 2021 zijn vrijwel op budget gerealiseerd, zij het met lichte
verschuivingen tussen de uitgaveposten. De Stichting heeft, in goed overleg met de leerkrachten,
tijdens de normale perioden in het afgelopen Corona-jaar zoveel mogelijk activiteiten kunnen
ondersteunen. Aan excursies en themaweken is ruim meer en aan talentontwikkeling is veel minder
dan gebudgetteerd uitgegeven. De viering van Koningsdag maakt sinds schooljaar 2020-2021
onderdeel uit van de post Feestdagen.
Balans – Bezittingen en Verplichtingen
De schoolreisjes konden ook afgelopen schooljaar niet plaatsvinden. Hierdoor staat het saldo voor de
schoolreisjes nog steeds op de bankrekening van de Stichting; zij beheert dit saldo echter slechts en
kan hier niet vrijelijk over beschikken. De school verzorgt zelf de administratie van dit saldo.
De Stichting heeft het banksaldo onderverdeeld in een aantal potjes (naast het hierboven genoemde
banksaldo voor schoolreisjes). Een aantal betreffen reserveringen voor uitgaven in de toekomst,
zoals de reservering voor het eindfeest van de huidige en toekomstige groepen 8; we sparen
hiervoor uit de ouderbijdrage elk jaar €3,75 per leerling. Deze reservering stabiliseert zich door de
groei van de leerlingen in groep 8 en doordat het totale aantal leerlingen op school niet meer groeit.
Door de genoemde ontwikkelingen is het spaarsaldo uit de oudergelden afgelopen jaren meer
gestegen dan het plan was. In overleg met de schoolleiding en de MR heeft het bestuur van de
Stichting daarom besloten om een deel van het opgebouwde overschot te bestemmen voor de
‘vergroening’ van het schoolplein gedurende het schooljaar 2021-2022. Deze reservering hebben we
als kosten in schooljaar 2020-2021 genomen.
Het vrij besteedbare saldo, verkregen uit oud papier inkomsten, is door de genoemde afkoop van het
lopende contract fors opgelopen. De Stichting financiert uit deze pot speciale uitgaven die niet
worden gedekt vanuit de oudergelden, maar wel de school en de leerlingen ten goede komen. In het
afgelopen schooljaar was er geen bestemming die om een substantiële uitgave vroeg.
Controle kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Gert de Leeuw en Bülent Çam, 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.
Het is gebruik om elk jaar een lid te vervangen, we zoeken dus weer een nieuw lid.
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