
Financieel jaarverslag 2012-2013 

Stichting Schoolfonds en Oudervereniging Basisschool Esmoreit 
 

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

 

 

Stichting Vereniging 

 

Bank Kas Totaal Bank Kas Totaal 

2012 € 5.472,29 € 115,10 € 5.587,39 € 2.434,57 € 202,93 € 2.637,50 

2013 € 6.576,56 € 115,10 € 6.691,66 € 2.658,93 € 158,58 € 2.817,51 

Verschil € 1.104,27 € 0,00 € 1.104,27 € 224,36 € -44,35 € 180,01 

 

De stichting: 

Boekjaar 2012 - 2013 

Baten Kosten 

 Ouderbijdrage  € 10.655,00  Schoolreisje 1 & 2  € 205,58 

  
 Schoolreisje 3 & 4  € 504,47 

     Schoolreisje 5  € 561,47 

     Schoolreisje 6 & 7  € 1.953,75 

     Musical/afscheid gr. 8  € 1.239,02 

     Schoolkamp gr. 8  € 2.126,62 

     Sinterklaas  € 1.537,97 

     Kerst  € 319,09 

     Pasen € 120,88 

     1e communie + vormsel € 83,00 

  
 Koningsspelen € 63,94 

  
 Laatste schooldag attenties  € 315,00 

  
 Lief en leed leerkrachten  € 275,03 

     Bankkosten, KvK, overig € 244,92 

  Totaal:           € 10.655,00                               Totaal: € 9.550,73 

Resultaat 2012-2013 :  € 1.104,27 

 

De vereniging: 

Boekjaar 2012 - 2013 

Baten Kosten 

 Oranjemarkt  € 407,65  Oranjemarkt  € 276,85 

 Kledinginzameling  € 630,30  Bankkosten  € 98,77 

  
 Klok leerplein, marktkraam  € 99,95 

  
Vergaderkosten, materialen € 382,37 

                                   Totaal:  € 1037,95                              Totaal:     € 857,94 

Resultaat 2012 - 2013 :  € 180,01 

 



De Stichting 

Dit jaar hadden we maar liefst 44 

kinderen in groep 8 dus was het 

zaak om de kosten binnen de 

perken te houden. Zoals in het 

overzicht hiernaast is te zien, zijn 

kamp/musical/afscheid van groep 

8 en het schoolreisje van groep 6/7 

gezamenlijk goed voor de helft van 

alle uitgaven het afgelopen jaar. 

Dat is niet erg, we weten dat deze 

groepen relatief duur zijn. Door 

kritisch op de kosten te letten 

hebben we ook dit jaar weer 10% 

toe kunnen voegen aan onze 

reserve. Hierdoor verwachten we 

de komende jaren de 

ouderbijdrage op het huidige 

niveau te kunnen houden.  

Door het teruglopende leerlingenaantal zal de totale ouderbijdrage afnemen, maar door de relatief 

grote groepen 6, 7 en 8, is een kostenverlaging daar voorlopig nog niet te verwachten.  

De paasviering was dit jaar een nieuwe activiteit. Aangezien de kosten gering zijn en de reacties 

enthousiast, hebben we besloten om hier jaarlijks budget voor vrij te maken.  

De schoolreisjes vormen een terugkerend gesprekspunt. Moet groep 6/7 wel zo ver weg of kunnen 

de jongste groepen niet een keer naar Dolle Pret? Onze conclusie is dat we tevreden zijn over de 

huidige programmering en volgens ons de kinderen ook. Door kritisch op de kosten te zijn 

(vroegboekkorting bij het Avonturenpark, eigen knakworst mee naar de Krieghuusbelten en het 

strand op in plaats van naar Sealife bij groep 6/7) houden we het leuk en betaalbaar.  

 

De vereniging 

De opbrengst van de oranjemarkt is met 130 euro fors lager dan voorgaande jaren. Dit komt vooral 

door de hoge kosten van de ballonnenwedstrijd (163 euro) die door het afhaken van de Luttenberg 

175 jaar zeskamp volledig voor rekening van de Oudervereniging kwam.  

De kledingactie is dit jaar van 4 inzamelmomenten terug gegaan naar 2. Desondanks hebben we een 

goede opbrengst (630 euro, vorig jaar: 444 euro) weten te realiseren, mede dankzij een goede 

aankondiging van de inzameldata en een hoge kiloprijs.  

 

De balansen van de stichting en de vereniging zijn op 26 en 27 november 2013 gecontroleerd en 

geaccordeerd door Bernadet Heuven en Cilia Vloedgraven.  

 

Namens de Ouderraad 

 

 

Reinart Wellinkvoorde, Penningmeester 

 Luttenberg, 29 november 2013 

 


