Financieel jaarverslag 2013-2014
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
2013 € 6.576,56 € 115,10 € 6.691,66 € 2.658,93 € 158,58 € 2.817,51
2014 € 7.552,22 € 95,10 € 7.647,32 € 2.632,51 € 166,53 € 2.799,04
Verschil
€ 975,66 € -20,00
€ 955,66
€ - 26,42
€ 7,95
€ - 18,47

De stichting:
Boekjaar 2013 - 2014
Baten
Ouderbijdrage

€ 9.805,00

Totaal:

€ 9.805,00

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:

€ 188,17
€ 454,68
€ 479,22
€ 1.820,25
€ 1.318,36
€ 1.852,36
€ 1.363,97
€ 357,26
€ 129,69
€ 169,95
€ 32,53
€ 348,13
€ 150,01
€ 184,76
€ 8.849,34

Resultaat 2013-2014 : € 955,66

De vereniging:
Boekjaar 2013 - 2014
Baten
Oranjemarkt
Kledinginzameling

Kosten
€ 375,95
€ 530,20

Totaal:

€ 906,15

Oranjemarkt
Bankkosten
Wispeltuur, Koffiekannen
Thema-avond, vergaderkst.
Totaal:

Resultaat 2013 - 2014 : € -18,47

€ 265,63
€ 96,20
€ 225,28
€ 337,51
€ 924,62

De Stichting
We hebben een rustig jaar achter
de rug en de inkomsten en
uitgaven laten geen verrassingen
zien.
De terugloop van het aantal
kinderen is zichtbaar in de totale
omvang van de ouderbijdrage en
uiteraard werkt dit ook deels door
in de gemaakte kosten.
We hadden dit jaar 247 kinderen
op school. Ter vergelijk: in het
schooljaar 2010-2011 piekte het
aantal kinderen op 293, terwijl we
het komende jaar op 237 kinderen
verwachten uit te komen (131 in de
bovenbouw en 106 in de
onderbouw). De uitgaven zullen de
komende jaren steeds dichter in de
buurt van de inkomsten komen te liggen, maar door onze reserve is er voorlopig geen reden om de
contributie te herzien. We zijn tevreden over de activiteiten waaraan het geld wordt besteed en de
samenwerking met het schoolteam en rekenen er op dit de komende jaren voort te kunnen zetten.
De vereniging
Ook binnen de vereniging zijn er weinig verrassingen. De kledinginzameling blijft een mooie
inkomstenbron voor de vereniging. Voor het komende jaar zal er beter afgestemd worden met de
andere kledingacties in het dorp zodat we elkaar niet in de weg zitten. Omdat we met enige
regelmaat activiteiten hebben waar grote hoeveelheden koffie gevraagd worden en we niet altijd
willen lenen, hebben we besloten om 2 koffiekannen aan te schaffen. In overleg met de school en op
voordracht van de leerlingenraad hebben we een bijdrage toegezegd van 250 euro voor de inrichting
van het nieuwe Esmoreit lab. De betaling heeft na het sluiten van de boeken plaatsgevonden en zal
dus zichtbaar zijn in het volgende jaaroverzicht. Ook de paal met het ‘Wispeltuur’ bordje voor de
kleuterzone is door de vereniging geregeld en betaald. Als de inkomsten (kledingactie en
Oranjemarkt) goed blijven, kunnen we de school jaarlijks verblijden met dergelijke acties. We hebben
inmiddels van het team en de leerlingenraad al weer een verlanglijstje met goede ideeën ontvangen,
dus we zetten ook het nieuwe jaar onze schouders er weer onder!
De balansen van de stichting en de vereniging zijn op vrijdag 28 november 2014 gecontroleerd en
geaccordeerd door Cilia Vloedgraven en Walter Hobert.
Namens de Ouderraad
Reinart Wellinkvoorde, Penningmeester
Luttenberg, 2 december 2014

