
Oudervereniging - verslag boekjaar 2014 / 2015 
Hierbij wil de oudervereniging u informeren over de werkzaamheden en de financiën van de 

oudervereniging.  

 

Wat doet de oudervereniging? 

Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking en de communicatie tussen 

ouders en het schoolteam. In praktijk betekent dit dat we niet alleen betrokken zijn bij (feestelijke) 

activiteiten die op school worden georganiseerd. De oudervereniging denkt ook mee over de gang van 

zaken van het onderwijs op het Molenven en het welzijn van de leerlingen. In dit kader heeft de 

oudervereniging ook een signalerende functie. Financiële slagkracht komt voort uit de vrijwillige 

ouderbijdrage die door de oudervereniging wordt geïnd.  

 

Inkomsten en uitgaven 2014-2015 / balans per einde van het schooljaar 

Baten 2014-2015 Lasten 2014-2015 

   €   €    €   €  

obv 400 leerlingen   begroting  Resultaat   Evenementen Begroting  resultaat  

(1) Vrijwillige ouderbijdrage      17.000       16.331     Sinterklaas        1.250         1.257  

Rente           250            166     (2) Kerst             450    -/- 275  

Innen Klassenpot 1.700  1.633    Carnaval           450            474  

         Pasen           300            255  

         Herfst- / Lentewandeling           -              -  

         Sportdag        2.500         2.508  

         (3) Thema(buiten)dag        3.000         3.000  

         (4) Schoolreis (reservering)        3.000         3.000  

         (2) Zomerfeest              -    -/- 2.231 

      Klassenpot doorbetalen 1.600 1.504 

      Totaal evenementen      12.550       9.551 

      Additionele leermiddelen     

        (5) Drama/culturele vorming        4.000         2.873  

        (6) Schoolshirts        3.250        3.140  

        Musical - 300  

        Leefstijlproject        -         -  

      Totaal additionele leermiddelen      7.250  6.312  

      Overig        1.000         748  

          

Totaal baten       18.950        18.129  Totaal lasten      20.800      16.612  

Saldo tekort        1.850        - Saldo overschot  1.517 

       20.800       18.129        20.800       18.129  

      

Activa Passiva 

   €   €     €   €  

  Aug. 2014 Aug. 2015   aug. 2014  aug. 2015  

            

(6) Bankrekeningen      24.591        32.061 Algemene reserve      20.875        22.392 

(5) Vooruitbetaalde bedragen              - -             (4) Reservering schoolreis              -            6.000  

Nog te ontvangen bedragen  - 147 (7) Nog te betalen bedragen        3.716 3.816 

            

       24.591        32.208         24.591       32.208  

 



Toelichting 

1. De ontvangen ouderbijdrage stabiliseert rond de 82% van de maximale ontvangsten (alle kinderen 

het volle bedrag) versus de begroting obv 85%. De Oudervereniging heeft het doel om de 

bijdragen significant boven de 85% van de maximale ontvangsten te laten zijn, en heeft hierom 

succesvol de betaling via iDeal mogelijk gemaakt. 

2. De Kerstborrel en het Zomerfeest hebben tot netto inkomsten geleid door de er omheen 

georganiseerde Kerstborrel respectievelijk Barbecue. 

3. I.p.v. de thema(buiten)dag is een reservering getroffen voor een extra schoolreisje in okt. 2016. 

4. Ook voor de grote schoolreis is de jaarlijkse voorziening getroffen van 3.000 Euro. 

5. De OV heeft bijgedragen aan het geslaagde project Kunst in de Klas à 2.843 Euro. 

6. De start in Het Kwartier is opgefleurd met nieuwe schoolshirts, middels een OV-bijdrage van 3.140 

Euro. 

7. Het banksaldo is toegenomen met 7.470 Euro, door reserveringen voor grote en kleine schoolreis. 

8. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op kosten Sportdag, Leefstijl en de prijzenkast. 

 

Begroting schooljaar 2015 / 2016 

De begroting van de OV voor het schooljaar 2015 / 2016 is op hoofdlijnen gelijk aan de begroting van 

het afgelopen schooljaar. Omtrent de structurele invulling van de ondersteuning van het onderwijs op 

drama / cultureel vlak vindt overleg plaats met de directie, en uw inbreng in deze discussie is zeker 

welkom.  

Verder is het teruglopende leerlingenaantal reden om de kosten van de meeste evenementen goed te 

beheersen. 

Baten 2015 – 2016 Lasten 2015 – 2016 

   €    €  

obv 360 leerlingen begroting  Evenementen begroting 

Vrijwillige ouderbijdrage      15.300     Sinterklaas        1.250  

Rente           150      Kerst             450    

Innen Klassenpot 1.530    Carnaval           450  

       Pasen           300  

       Herfst- / Lentewandeling           150  

       Sportdag        2.500  

       Thema(buiten)dag        -  

       Reservering schoolreis        3.000  

     Zomerfeest - 

       Doorbetaling Klassenpot  1.520    

    Totaal evenementen      9.620  

    Additionele leermiddelen   

       Projecten (Cultuur)        3.500  

       School atributen        3.500  

    Totaal additionele leermiddelen      7.000  

    Overig        1.000  

Totaal baten       16.980  Totaal lasten      17.620  

Saldo tekort        640  Saldo overschot  

       17.620         17.620  

 

Tot slot  

Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie rondom de inkomsten en uitgaven 2015 en de 

begroting 2016 behoefte heeft aan verdere toelichting, stel uw vragen op de ALV van 21 januari 2016. 

U kunt ons altijd aanspreken op het schoolplein en zijn wij eenvoudig bereiken via ons e-mail adres: 

ov_molenven@hotmail.nl. 

Ingrid Vermeer, Ronald Eikelenboom, Ellen Vos, Jasper Lagro, Sandra Bouwman 
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