
 

Financieel jaarverslag 2015-2016 

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 

2014 € 7.552,22  € 95,10 € 7.647,32 € 2.632,51     € 166,53 € 2.799,04 

2015 € 8.689,32  € 91,15 € 8.780,47 € 5.181,77* € 228,39 € 5.410,16* 

2016 € 11.290,03* € 76,15 € 11.366,18* € 4.793,31* € 228,39 € 5.021,70* 

Verschil € 2.600,71* € - 15,00 € 2.585,71*   - € 388,46 € 0,00  - € 388,46 
  *€ 2.744,89 t.g.v. restant spaarrekening               *inclusief € 2.500 t.g.v. bijzondere bijdrage 

De stichting: 

Boekjaar 2015 – 2016 

Baten Kosten 

 Ouderbijdrage  € 8.830,00  Schoolreisje 1 & 2  € 172,62 

   Schoolreisje 3 & 4  € 429,25 

     Schoolreisje 5  € 429,65 

     Schoolreisje 6 & 7  € 1.940,60 

     Musical/afscheid gr. 8  € 1.227,35 

     Schoolkamp gr. 8  € 2.002,94 

     Sinterklaas  € 1.301,20 

     Kerst  € 425,04 

     Pasen € 121,22 

     1e communie + vormsel € 88,00 

   Laatste schooldag  € 368,65 

   Lief en leed leerkrachten  € 78,55 

     Bankkosten, KvK, overig € 404,12 

  Totaal:           € 8.830,00                               Totaal: € 8.989,18 

Resultaat 2015-2016 :  € -159,18 

 

De vereniging: 

Boekjaar 2015 – 2016 

Baten Kosten 

 Kledinginzameling € 547,80  Bankkosten € 126,30 

   Ouderavond  € 358,00 

   Oranjemarkt, Percolator € 117,26 

   Overig, vergaderkosten € 334,70 

                                   Totaal:  € 547,80                              Totaal:     € 936,26 

Resultaat 2015 - 2016 :  € -388,46 

 



 

De Stichting 

De gestage terugloop in het aantal 

kinderen (van 274 in 2012-2013 

naar 223 in 2015-2016) zien we 

terug in de opbrengst van de  

ouderbijdrage. Dankzij de ouders 

die allen deze vrijwillige bijdrage 

hebben voldaan, hebben we ook 

dit jaar weer ons volledige 

programma kunnen uitvoeren. 

Hiervoor hebben we een klein 

beroep moeten doen op onze 

reserve, maar dit was voorzien.  

We hebben aan het begin van het 

schooljaar kritisch gekeken naar de 

normbedragen voor een aantal 

activiteiten en besloten om enkele 

aanpassingen te doen. We hebben 

o.a. de bijdrage voor de Sint 

cadeaus en surprises met een euro per kind verhoogd en ook de ‘lief en leed’ bedragen (voor een 

bloemetje of cadeautje bij ziekte en jubilea) aangepast aan het huidige prijsniveau. Ook de 

activiteiten, zoals de schoolreisjes) zijn op enkele punten financieel herzien. De komende jaren zal 

het leerlingenaantal nog wat verder dalen en daarna stabiliseren. We streven ernaar om de komende 

jaren de ouderbijdrage op 40 euro per kind te houden.  

 

De vereniging 

Het niet doorgaan van de Oranjemarkt zien we terug in het financieel resultaat van de vereniging. 

Deze activiteit levert naast een leuke ochtend, ook een financiële bijdrage voor de verenigingskas en 

die ontbreekt dus in dit schooljaar. Daarnaast hadden we dit schooljaar een groots opgezette en 

daardoor vrij dure ouderavond en dit zien we ook terug in ons resultaat. Ondanks een prima 

opbrengst van de kledingactie (€ 547,80) eindigen we dit jaar toch met bijna 400 euro in de min. Dat 

vangen we op met ons banktegoed. Om richting te geven aan het budget voor de ouderavond 

hebben we nu de afspraak gemaakt dat we jaarlijks gemiddeld 200 euro beschikbaar stellen. Dit kan 

ieder jaar gebruikt worden, of opgespaard worden voor een duurdere avond.  

Ter vervanging van onze oude koffiekan hebben we een nieuwe 10 liter percolator aangeschaft, 

hiermee zijn we weer zelfvoorzienend bij onze activiteiten.  

Aangenomen dat de Oranjemarkt eenmalig is uitgevallen, is er geen reden om ons beleid te wijzigen.   

 

De balansen van de Stichting en de Vereniging zijn op 17 november 2016 gecontroleerd en 

geaccordeerd door Esther Besten en Irma Schoorlemmer. 

 

Namens de Ouderraad 

 

Reinart Wellinkvoorde, Penningmeester 

 Luttenberg, 17 november 2016 

 


