
 

Financieel jaarverslag 2019-2020 

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 

2017 € 20.184,88**  € 122,25 € 20.307,13    € 5.195,61  € 224,30  € 5419,91 

2018 € 19.523,30** € 42,25 € 19.565,55    € 4.659,77 € 248,30 € 4.908,07 

2019 € 8.697,54 € 22,25 € 8.719,79 € 7.531,10* € 102,55 € 7.633,65 

2020 € 7.615,94  € 2,25 € 7.618,19 € 5.138,35** € 326,90 € 5465,25 

Verschil -€ 1081,60   -€ 20,00    -€ 1101,60  -€ 2.392,75 € 224,35 -€ 2.168,39    
* Hier staat € 5.000,- geparkeerd voor reserve speelplein,  

** Hier staat € 2.771,65,- geparkeerd voor reserve speelplein netto saldo vereniging is hiermee € 2.362,74 

De stichting: 

Boekjaar 2018 – 2019 

Baten Kosten 

 Ouderbijdrage + rente € 3.300,62  Schoolreisje 1 & 2  
 

  
 Schoolreisje 3 & 4  

      Schoolreisje 5  
      Schoolreisje 6 & 7  
      Musical/afscheid gr. 8  
      Schoolkamp gr. 8  
      Sinterklaas  
      Kerst  
      Pasen 
      1e communie + vormsel 
 

  
 Laatste schooldag  

 

  
 Lief en leed leerkrachten  

      Bankkosten, KvK, overig 
   Totaal:           € 3.300,62                               Totaal: € 4.382,22 

Resultaat 2019-2020 :  € 811,66  
 

 

De vereniging: 

Boekjaar 2019 – 2020 

Baten Kosten 

 Kledinginzameling € 0,00  Bankkosten 
 Oranjemarkt € 321,35  Ouderavond  
 

  
 Oranjemarkt, Percolator 

 

  
 Overig, vergaderkosten 

                                    Totaal:  € 321,35                              Totaal:     € 725,86 

Resultaat 2019 - 2020 :  € 404,51 

 

 



 

De Stichting 

Om te beginnen moeten we concluderen een bijzonder half jaar achter de rug te hebben, de 

wereldwijde pandemie, het Corona-virus, waardoor de ziekte Covid19 ontstaat. Deels in lockdown, 

alle evenementen afgelast etc. Dit heeft voor ons als ouderraad ook invloed gehad. Geen  groep 8 

musical, geen schoolreisjes en overige actievieten, kortom heel bijzonder en ontzettend jammer. Als 

oudderraad heeft ons dat doen besluiten de tweede innning van de vrijwilige ouderbijdrage niet te 

innen. Mede door dit besluit en de gestage terugloop in het aantal zien we terug in de opbrengst van 

de  ouderbijdrage. 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 

Net als bij de stichting hebben we als vereniging ook te maken met de gevolgen van de pandemie, 

zakelijk gezien kunnen we terugkijken op een geslaagde kerstmarkt, de opbrengsten hiervan zien we 

terug in het financieel resultaat van de vereniging. Deze activiteit levert naast een leuke 

middag/avond, ook een financiële bijdrage voor de verenigingskas,. De oranje-markt heeft helaas 

geen doorgang kunnen vinden. Dit alles is dan ook terug te vinden in de cijfers. Er stond € 5.000,-

geparkeerd op onze rekening ten gunste van het speelplein, door een betaling, zie boeknr 13,  is dat 

nu een bedrag van € 2.775,61. 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.  

 

De balansen van de Stichting en de Vereniging zijn op ………..gecontroleerd en geaccordeerd door  

Sander Blom en Anita Veurink. 

 

Namens de Ouderraad 

 

Gerrold Hulsman, Penningmeester 

 Luttenberg, 09-11-2020 


