
Financieel  verslag 2010-2011 stichting en vereniging Esmoreit 
 

Overzicht van de saldi bij begin en eind van het verenigingsjaar: 

 

 

Stichting Vereniging 

 

Bank Kas Totaal Bank Kas Totaal 

2010 € 1.551,62 € 111,00 € 1.662,62 € 1.575,93 € 616,03 € 2.191,96 

2011 € 3.619,97 € 141,05 € 3.761,02 € 2.190,23 € 215,73 € 2.405,96 

Verschil € 2.068,35 € 30,05 € 2.098,40 € 614,30 € -400,30 € 214,00 

 

De stichting: 

Boekjaar 2010 - 2011 

Baten Kosten 

 Ouderbijdrage  € 11.460,00  Schoolreisje 1 & 2  € 261,95 

 Van vereniging  € 300,00  Schoolreisje 3 & 4  € 505,79 

     Schoolreisje 5  € 548,10 

     Schoolreisje 6 & 7  € 2.480,60 

     Musical/afscheid gr. 8  € 1.553,04 

     Schoolkamp gr. 8  € 2.138,86 

     Sinterklaas  € 1.489,20 

     Communie/juf Mieke  € 214,00 

     Juffendag  € 360,00 

     Lief en leed leerkrachten  € 51,50 

     Bankkosten  € 58,56 

  € 11.760,00   € 9.661,60 

  Resultaat 2010-2011 :     € 2.098,40   

 

De vereniging: 

Boekjaar 2010 - 2011 

Baten Kosten 

 Oranjemarkt  € 527,75  Oranjemarkt  € 158,05 

 DVD musical  € 540,00  DVD musical  € 570,00 

 Marktplaats  € 35,00  Bankkosten  € 112,71 

 Kledinginzameling  € 746,68  Kerstverlichting  € 72,30 

 Statiegeld gasflessen  € 80,00  Handbal  € 55,31 

     Afscheid leerkrachten  € 59,42 

     Kamer van Koophandel  € 26,64 

     Vergaderkosten  € 361,00 

     Naar stichting  € 300,00 

  € 1.929,43   € 1.715,43 

Resultaat 2010 - 2011 :  € 214,00 

 



Toelichting 

 

De stichting 

De stichting heeft dit jaar voor het eerst gewerkt met een verhoogde contributie van 40 euro 

per kind. We zijn blij dat deze verhoging zonder kritiek is geaccepteerd en dat we ook alle 

ouders bereid vinden om deze vrijwillige bijdrage te voldoen. 

Door het werken met budgetten per activiteit zijn de kosten in de hand gehouden en hebben 

we het jaar –zoals gepland- af kunnen sluiten met een positief bedrag dat wordt toegevoegd 

aan de reserve. Ook het komende jaar zullen we weer op een vergelijkbare wijze op de 

kosten moeten letten zodat de buffer verder groeit om een volgende contributieverhoging 

ver weg in de toekomst te plaatsen.  

 

De vereniging 

De vereniging heeft een goed jaar achter de rug en heeft een batig saldo van 300 euro over 

kunnen maken aan de stichting.  

Een paar activiteiten die een toelichting behoeven: 

De Oranjemarkt had vorig jaar een opbrengst na aftrek kosten van 275 euro. Dit jaar ligt de 

opbrengst op bijna 370 euro. Dit mag met recht een succes genoemd worden. 

Ook de opbrengst van de kledinginzameling laat een stijgende lijn zien. Van € 530 en € 578 in 

de afgelopen jaren naar € 746 in het huidige jaar. Volop reden om de inzameling van harte 

aan te blijven bevelen bij de ouders en ook te zorgen dat de communicatie over de 

inzamelmomenten en de opbrengsten goed verlopen. 

De verkoop van overbodige schoolspullen via Marktplaats.nl heeft ook € 35 opgeleverd. 

We hebben het eigendom van onze gasflessen overgedaan aan Coop Tingen met de afspraak 

dat we ze kunnen gebruiken wanneer nodig. Coop Tingen heeft ons het statiegeld van de 

flessen terugbetaald. 

Tenslotte heeft de vereniging een tussenrol gespeeld bij de bestelling en betaling van de 

musical DVD’s. Doordat we de beide leerkrachten een DVD hebben geschonken zit er een 

klein verschil tussen de kosten en baten. 

 

De balansen van de stichting en de vereniging zijn op 21 en 23 november gecontroleerd en 

geaccordeerd door Ursula Schiphorst en Sylvia Jansman. De kascommissie gaf aan dat de 

boekhouding overzichtelijk en op orde was. André Bennink wordt bedankt voor het goede 

werk dat hij de afgelopen jaren als penningmeester heeft verricht. Een nieuwe 

penningmeester en een nieuwe, nog te benoemen kascommissie zullen trachten deze lijn 

voort te zetten. 

 

Namens de Ouderraad, 24 november 2011, 

 

 

Reinart Wellinkvoorde, penningmeester 


