Financieel jaarverslag 2014-2015
Stichting Schoolfonds en Oudervereniging Basisschool Esmoreit
Overzicht van de saldi bij begin en eind van het verenigingsjaar:
Stichting
Bank
Kas
Totaal
Bank
2014 € 7.552,22 € 95,10 € 7.647,32
€ 2.632,51
2015 € 8.630,13 € 91,15 € 8.721,28 € 5.181,77*
Verschil € 1.077,91 € - 3,95 € 1.073,96 € 2.549,26*

Vereniging
Kas
Totaal
€ 166,53
€ 2.799,04
€ 228,39
€ 5.420,51*
€ 61,86
€ 2.611,12*
*inclusief bijzondere bijdrage

De stichting:
Boekjaar 2014 – 2015
Baten
Ouderbijdrage

€ 9.215,00

Totaal:

€ 9.215,00

Kosten
Schoolreisje 1 & 2
Schoolreisje 3 & 4
Schoolreisje 5
Schoolreisje 6 & 7
Musical/afscheid gr. 8
Schoolkamp gr. 8
Sinterklaas
Kerst
Pasen
1e communie + vormsel
Koningsspelen
Laatste schooldag attenties
Lief en leed leerkrachten
Bankkosten, KvK, overig
Totaal:

€ 189,40
€ 310,00
€ 679,47
€ 1.742,45
€ 1.101,25
€ 1.701,68
€ 1.350,91
€ 179,06
€ 102,48
€ 75,00
€ 19,17
€ 364,26
€ 152,33
€ 114,39
€ 8.081,85

Resultaat 2014-2015 : € 1.133,15

De vereniging:
Boekjaar 2014 – 2015
Baten
Oranjemarkt
Kledinginzameling
Eénmalige bijdrage*
Totaal:

€ 458,86
€ 510,40
€ 2.500,00*
€ 3.469,26*

Kosten
Oranjemarkt
Bankkosten
Esmoreit lab, parachute
Overig, vergaderkosten
Totaal:

€ 221,61
€ 116,25
€ 246,28
€ 274,00
€ 858,14

Resultaat 2014 - 2015 : € 2.611,12*
*inclusief bijzondere bijdrage

De Stichting
Dit was opnieuw een jaar zonder
verrassingen. De kosten en
opbrengsten zijn in lijn met de
verwachtingen waarbij de kosten
zelfs wat lager uitvallen dan
begroot. Het is fijn om te kunnen
melden dat wederom iedereen de
vrijwillige ouderbijdrage betaalt
waardoor we een sluitende
financiële administratie hebben.
Ook is er opnieuw een bedrag
toegevoegd aan de reserve. Om die
reserve niet verder op te laten
lopen hebben we voor het nieuwe
jaar afgesproken om een aantal
budgetten te indexeren. Ook willen
we het grote verschil tussen
uitgaven onderbouw en
bovenbouw niet verder op laten lopen. In bovenstaande afbeelding is dat verschil duidelijk te zien,
overigens is dat verschil ook te wijten aan de kleinere klassen in de onderbouw. We hebben de
activiteiten die we steunen en de bijbehorende budgetten onlangs samen met het leerkrachten team
beoordeeld en waar nodig bijgesteld.
De conclusie die we tijdens dat overleg trokken is dat we tevreden zijn over de activiteiten waaraan
het geld wordt besteed en de samenwerking met het schoolteam en we willen dit de komende jaren
voort zetten. Vanwege de financiële situatie en het voornemen om de bedragen te indexeren stellen
we voor om de Ouderbijdrage in het komende schooljaar op hetzelfde niveau te houden.
De vereniging
Ook de vereniging kende een rustig jaar. De kledinginzameling heeft ruim 500 euro opgeleverd en
ook de Oranjemarkt was een succes. Aan de uitgavenkant hebben we dit jaar de bijdrage geboekt
voor het Esmoreit lab en ook hebben we in overleg met de leerkrachten van groep 1-2 een Parachute
(t.b.v. teamspel) cadeau gedaan. We zijn met het team in gesprek over andere wensen waarbij ook al
vast rekening gehouden wordt met de aanstaande herinrichting van het schoolplein. De financiële
balans van de vereniging is gezond waardoor ook hier geen actie nodig is.
De balansen van de Stichting en de Vereniging zijn op 3 december 2015 gecontroleerd en
geaccordeerd door Walter Hobert en Esther Besten.
Namens de Ouderraad
Reinart Wellinkvoorde, Penningmeester
Luttenberg, 3 december 2015

