
OUoeRvERENIGING R.K.B.S. .DE POOLSTER, BERKEL EN RODENRIJS

FINANCIEEL JAARVERSLAG 201712018 REALISATIE EN BEGROTING 201812019

3l-08-r8
Omschr'tjving Begroting

2417t2018
Realisatie
2017t2018

Verschil lBegroting
2t18t2019

Ouderbiidrage € 15.512.50 € 14.755,00 4.757,50 € 15.725.00

Biidraqe Laurentiusst. € 80.00 € 80,00 € 0,00 € 80.00

Rente € 25,00 € 3,30 -€21.70
Extra Ouderbiidrase € 300.00 € 549.50 €.249,50 € 300,00

opbrengst oud papier ophalen € 3.000,00 € 7.449,68 €4.449,68 € 3.000,00

Totaal inkomsten € 18.917.50 c.22.837.48 € 3.9r9,98 € 19.105,00

U

lnkomsten

Toelichting:

Het aantal leerlingen wordt naar verwachting ongeveer 400*, ik ben uitgegaan van 370** leerlingen

ivm het evt. niet ontvangen van de ouderbijdrage

*** 
1 e half,aar 400 LL * 1 ,90 en 2e half,a ar 415 LL *1 

,90
# groep 8 heeft 41 LL *3,= +15,-

#

€ 400.00€ 400.00 € 550.00 € 150,00Res. Biiz. Uitqaven
€ 400.00Res. Aooaratuur/Materiaal € 400,00 € 550,00 € 150,00

€ 500.00 € 200.00 € 400,00Res. Schoolwerkweek € 300,00
€ 400.00Res. Soeeltoestel € 400,00 € 550.00 € 150,00

€ 150,00 € 400,00Res.Groot onderh. Speelplaats € 400,00 € 550,00
€ 100.00€ 100.00 € 100.00 € 0,00Res. Sportdas

€ 200.00 € 500.00Res. Feest 50 ir iubileum € 500,00 € 700,00
€ 1.520.00 € 1.504.80 -€.15.20 € 1.548,50Muzische vorminq

€ 1.200.00Sint Nicolaas € 1.200.00 €.116526 -€.34,74
-€.268.20 € 500,00Kerst € 500,00 € 231,80

€ 300.00€ 300.00 € 260.43 € 39,57Pasen
€ 39.'14 € 150.00Doedao/carnaval € 150,00 € 110,86

€ 350.00 €.170.14 € 179,86 € 350,00Sportdaq
€ 80.000R veroaderinoen/ouderav € 80.00 € 80,00 € 0,00

-€.253.74 € 450,00Hobbv/Keuzeuur € 450,00 € 196,26
€ s00.00€ 250.00 € 528.90 €278.90Proiect

€ 1.48 € 100,00MoederdaoA/aderdao € 100,00 € 101,48
€ 3.800.00 €.3.212.49 € 587,51 € 3.800,00Excursies

€ 430.00Groeosdaq € 410,00 € 430,00 € 20,00
€.254.10 € 300,00Workshoo oroepen € 0,00 €.254,10

€ 50.00Wandelvierdaaose € 0.00 €.41.62 €41,62
€ 0.00 € 1.900,00Biidraqe alqemeen € 1.900,00 € 1.900,00

€ 400.00 € 536.20 € 136,20 € 500,00Afscheid qr.8/Musical
€ 1.360.00Laurentiusstichtinq € 1.326.00 € 1.351,00 € 25,00

€ 1.158.00 -€.42.00 € 1.200,00biidraoe rekentuin/school app € 1.200,00
€ 138.00biidraoe verkeersexamen € 150.00 € 0,00 € 150,00

€ 786.86 € 248.50Diversen € 931,50 € 144,64

€ 350.00 €.173,15 € 176,85 € 350,00Onderhoud AED
€ 750.00Soeelolaats € 750.00 €.292.39 -€.457,61

-€.114.21 € 300,00representatie € 300,00 € 185,79
€ 19.105.00Tota¡luitoaven € 18.917.50 e17.529.?1 € r.388"19

€ 5.308,17 5.308,17



Meer inkomsten dan begroot
Minder uitgaven dan begroot
Overschot op de begroting

Toelichtinq bii het Financieriaarverslail?O1 7/2018

€ 3,919,98
19+/+

€ 5,308,17

Dit overschot gaat naar de algemene reserve.

lnkomsten:
o De inkomsten van de ouderbijdrage is helaas lager dan verwacht. Er moet

misschien beter gekeken worden wanneer de herinnering wordt gestuurd.
En de laatste aanmaningen weer door de brievenbus, De extra bijdrage viel
daarentegen wel mee.

o De nieuwe inkomstenbron van vorig jaar heeft veel van deze misgelopen
ouderbijdrage goed gemaakt. Het elke maand ophalen van oud papier levert veel
extra inkomsten op. Deze extra inkomsten worden vooral gebruikt voor grote
uitgaven en voor een klein deel voor de jaarlijkse vaste uitgaven,

Uitgaven:
o We hebben dit afgelopen jaar ons keurig aan de begroting gehouden. Dit was ook

makkelijker omdat de meeste posten wat hoger waren begroot vanwege de extra
inkomen die we hebben.

. Er zíjn dit jaar 2 nieuwe posten bij gekomen voor een duidelijker overzicht. Het
betreft de post Wandelvierdaagse. Voorheen zat dit in de post diverse, maar omdat
de OR ook de aanmelding en betaling doet van deelname hebben we het zo
overzichtelijker gemaakt. Workshop groepen is ook toegevoegd. Er zijn dit jaar 2
workshop gegeven in de klas, een extra lesactiviteit die de OR kan betalen.

o Toelichting van enkele andere posten:
. @þ, een bus meer of minder in een jaar is al gauw een groot

verschil. Ook het groter worden van de school, voor meer leerlingen entree
betalen is een oplopende kostenpost. Maar meer uitgaven is aanvaardbaar.
Dit jaar is het begrote bedrag niet gehaald omdat een groep niet op excursie
is geweest. Als volgend jaar wel alle klassen gaan hebben we het begrote
bedrag zeker nodig

. KgIg!, dit jaar is er veel gedoneerd. Ook enkele kerstbomen, dit heeft
gezorgd dat de uitgaven dit jaar heel laag waren.

. Hobbv keuze uur, Er is dit jaar met goedkoop materiaal gewerkt. Heeft
gezorgd voor lage uitgaven.

. Sportdag, Dit jaar hebben we een "goedkope" sportdag gehad. Weinig
materiaal cq locatie huur, dit jaar verwacht ik deze kosten wel hoger vandaar
dat de begroting het zelfde is gebleven als vorig jaar.

o Reserverinqen voor diverse reserve posten met de extra inkomsten
van het oud papier is er mogelijkheid gekomen om de reserves van diverse
posten te kunnen aanvullen.

- 1.

îE



Balans 2017 nA18

GBREK OmschriÍvino DEBET CREDIT

500 Kapitaal €8.134,45

520
530
540
550
560
570
580
591

1110
1130
1201
L402
1410
L420
1480
L490

Reserve bijz. Uitgaven
Reserve apparatuur
Reserve werkweek
Reserve groot onderh. Speelplaats
Reserve excursies
Reserve speeltoestel
Reserve sportdag
Reserve Feest 50 jaar jubileum
Rabobank betaalrekening
Ro rparco spaarrekening
Vooruitbetaalde kosten
nog te betalen rekeningen
Donatie 4 kids
opbrengst p roject avo nd
werkweek 2077/2018
werkweek 2OL8/2OL9

Resultaat

€1.550,00
€r.289,!7

€454,69
€700,00
€627,98

€1.100,00
€1.115,00
€1.450,00

€1.L89,79
€26.651,94

€2.599,L7
€45,55
€48,49
€0,00
€o,oo

€8.6t7,4O

€ 5.308,17

€30.440,90 €30.440.90

q

TOTAAL



Resultatenrekening 2A17 1201 8

GBREK Omschriivinq DEBET CREDIT

Overige baten
1300 Ouderbijdrage
1310 Extra ouderbijdrage
1340 Ontvangen sponsering
1350 Rente Rabo/Roparco
1370 opbrengst papier ophalen

Totaal
Algemene kosten

47AO Muzische vorming
4710 Sinterklaas
4720 Kerst
4730 Pasen
474O Carnaval
4750 Sportdag
4760 OR-vergadering
4761 Representatie
4770 Keuze uur
4780 Wandelvierdaagse
479O Projectweek
4800 Moeder-vaderdag
4810 Excursies
4815 Groepsdag
4820 Afscheid musical groep I
4830 Lau rentiusstichting
4835 Ornderhoud AED
4840 Rekentuin bijdrage
4845 Verkeer
4850 Diversen
4855 Workshop groepen
4860 aankoop donaties
4865 apparatuur
4870 Speelplaats
4873 Res. Feest 50 jaar jubileum
4874 res. Sportdag
4875 res. Speeltoestel
4876 res, Bijz. Uitgaven
4877 res apparatuur
4878 res. Schoolwerkweek
4879 res. Groot onderhoud speelplaats

Totaal €L7.449,3L

€5.308,17

€14.755,00
€549,50

€0,00
€3,30

€7.449,68
€22.757,48

€1.504,80
€L.L65,26

€23L,80
€260,43
€110,86
€L7O,L4
€80,00

€L85,79
€t96,26
€4L,62

€528,90
€101,48

€3.2L2,49
€430,00
€536,20

€L.27t,OO
€L73,L5

€1.158,00
€0,00

€2.444,64
€254,1O

€0,00
€o,oo

€292,39
€700,00
€100,00
€550,00
€550,00
€550,00
€500,00
€550,00

TOTAAL

Resultaat

€22.757,48 €22.757,48



Verslag Kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Mevr. .ê*r:rs... en Mevr. ..án"J'S.... , heefi op
8 oktober 2018 in aanwezigheid van Manuela Vermeulen (penningmeester),
de boekhouding van de oudervereniging en van basisschool de Poolster gecontroleerd

Bij de controle is gebleken, dat

De bank- en spaartegoeden overeenstemmen met de per onderzoeksdatum
bijgewerkte boekhouding ;

De jaarrekening, zoals opgesteld door de penningmeester, een juist beeld geeft van
de resultaten in het gecontroleerde boekjaar;
De balans is opgesteld overeenkomstig de waarden die blijken uit de administratie.

Met de daarbij volgende aanbevelingen 201812019:

Berkel en Rodenrijs, 08 oktober 2018

Cþnnacløüe j^els

a

a

a

naam

Handtekening QanS Handtekeni


