
Financieel  verslag 2011-2012 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 

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

Verschil € 1.852,32 € -25,95 € 1.826,37 € 244,34 € -12,80 € 231,54 

 

De stichting: 

Boekjaar 2011 - 2012 

Baten Kosten 

 Ouderbijdrage  € 11.275,00  Schoolreisje 1 & 2  € 321,28 

  
 Schoolreisje 3 & 4  € 453,80 

     Schoolreisje 5  € 538,16 

     Schoolreisje 6 & 7  € 2.888,90 

     Musical/afscheid gr. 8  € 1.246,97 

     Schoolkamp gr. 8  € 1.595,78 

     Sinterklaas  € 1.568,01 

     Kerst € 141,19 

     1e communie  € 141,89 

     Vormsel  € 35,00 

  
 Laatste schooldag attenties  € 330,00 

  
 Lief en leed leerkrachten  € 84,63 

  
 Bankkosten, KvK, overig € 103,02 

    
                          € 11.275,00   € 9.448,63 

Resultaat 2011-2012 :  € 1.826,37 

 

De vereniging: 

Boekjaar 2011 - 2012 

Baten Kosten 

 Oranjemarkt  € 388,20  Oranjemarkt  € 162,76 

 Kledinginzameling  € 444,60  Bankkosten  € 118,92 

  
 Kamer van Koophandel  € 24,08 

  
 Vergaderkosten  € 295,50 

    
    € 832,80      € 601,26 

Resultaat 2011 - 2012 :  € 231,54 

 



De stichting 

Dit is het tweede jaar dat de 

Stichting werkt met de verhoogde 

contributie van 40 euro. De kosten 

in het afgelopen boekjaar zijn op 

een vergelijkbaar niveau gebleven 

als het vorige jaar. We zien daarom 

dit jaar opnieuw een groei van ons 

rekeningtegoed, zoals ook bedoeld 

om enige buffer op te bouwen 

zodat we niet snel opnieuw een 

contributieverhoging hoeven door 

te voeren.  

 

We hebben besloten om de 

kerkelijke activiteiten (1e 

communie, Vormsel) nog minimaal 

2 jaar financieel te steunen vanuit 

het schoolfonds. We zijn van mening dat ieder kind dezelfde contributie moet betalen, maar 

aangezien een groeiend aantal kinderen niet deelneemt aan de kerkelijke activiteiten rijst de vraag of 

het terecht is dat alle ouders hieraan meebetalen. We zullen over twee jaar besluiten hoe we 

daarmee verder gaan.  

 

De vereniging 

De vereniging heeft een rustig jaar achter de rug, zowel qua inkomsten als uitgaven zijn er weinig 

activiteiten te melden.  

 

Een toelichting: 

Na de recordopbrengst vorig jaar (370 euro) heeft de Oranjemarkt dit jaar 225 euro opgebracht. 

Winst maken is geen doel op zich, maar we zullen wel kritisch moeten kijken hoe we opbrengsten en 

kosten in balans kunnen houden.  

De kledinginzameling (€ 530, € 578 en € 746 in de afgelopen jaren) heeft dit jaar € 444,60 

opgebracht. Een excuus voor de lagere opbrengst is het feit dat de 4e inzamelingsdatum verloren is 

gegaan door een misverstand. Het komende jaar zijn er slechts 2 inzamelingsdagen dus we zullen ons 

extra in moeten spannen om de opbrengsten op peil te houden.  

Het overschot op de balans van de vereniging was dermate gering dat we dit jaar geen bijdrage 

hebben overgemaakt naar het Schoolfonds.  

 

De balansen van de stichting en de vereniging zijn 8 november gecontroleerd en geaccordeerd door 

Bernadet Heuven en Kim Nijenhuis.  

 

Namens de Ouderraad 

 

Reinart Wellinkvoorde, Penningmeester 

 Luttenberg, 27 november 2012  

 


