
Oudervereniging - verslag boekjaar 2016 / 2017 
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.  

 

Bij de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt een aantal criteria in het oog gehouden: 

 Het dient bij te dragen aan het leerklimaat, het onderwijs en/of welzijn van de leerlingen van 

Het Molenven 

 Ten minste één gehele Unit heeft er profijt van 

 En is niet passend binnen de begroting van school zelf  

 

Inkomsten en uitgaven 2016-2017 / balans per einde van het schooljaar 

 €  € 

obv 350leerlingen    Begroting  resultaat 

Vrijwillige ouderbijdrage 1.250                882                   

-                    528                   

Rente 450                   -1.220               

Innen Klassenpot 450                   289                   

300                   249                   

150                   -                    

2.500                1.514                

2.500                2.500                

3.000                3.000                

             -   172                   

1.400                1.324                

12.000              9.238                

2.500                1.500                

1.500                2.765                

- -                    

       - -                    

4.000                4.265                

1.000                1.150                

Totaal baten 17.000              14.653              

Saldo tekort 2.529                

17.000              17.182              

14.900 15.559    Sinterklaas

150 67    Kerst

Baten 2016-2017 Lasten 2016-2017

 €  € 

begroting  Resultaat  Evenementen

Caps / soprtkleding (sint)

   Herfst- / Lentewandeling

   Sportdag

1.400 1.556               Carnaval

   Pasen

   Zomerfeest

   Klassenpot doorbetalen

  Thema(buiten)dag

 Schoolreis (reservering)

  Projecten/culturele vorming

  School attributen

Totaal evenementen

Additionele leermiddelen

Totaal additionele leermiddelen

Overig

  Musical

  Leefstijlproject

550 0 Saldo overschot

17.000 17.182

16.450 17.182 Totaal lasten

 



Activa

 €  € 

Aug. 2016  Aug. 2017

Bankrekeningen 26.431 30.169

Vooruitbetaalde bedragen 9.000 12.000

Nog te ontvangen bedragen 7.451 1.701

42.882 42.370

Aug. 2016 Aug. 2017

 €  € 

42.882 42.370

100 568

42.782 41.802

             - -            

Passiva

Algemene reserve

Reservering schoolreis

Nog te betalen bedragen

Toelichting 

1. De ontvangen ouderbijdrage is gestegen naar 89% 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. De 
herinneringsronde in het voorjaar heeft significant bijgedragen aan de uiteindelijke score.  

2. Bijdrage aan de klassenpot is tevens gestegen door het grotere aantal bijdragende ouders. 
 

3. Dit schooljaar is een extra bijdrage aan het sint cadeau voor de kinderen gedaan in de vorm van 
sport caps. 

4. De kerstborrel heeft ook dit jaar tot een positief resultaat geleid vanuit baromzet. 
5. Carnaval en Pasen ruim binnen de begroting, lentewandeling heeft niet tot kosten geleid. 
6. De sportdag is dit jaar goedkoper uitgevallen dan begroot, lagere kosten voor gebruik van locatie. 
7. Voor de grote schoolreis is de jaarlijkse voorziening getroffen van 3.000 €. 
8. Het zomerfeest heeft dit jaar een klein tekort opgeleverd, maar totaal kerst+zomer is positief 
9. Doordat het merendeel van de activiteiten binnen het gestelde budget is gebleven en het niet 

begrote positieve saldo op de kerstborrel blijft totaal op activiteiten ruim 2.762 € onder de 
begroting. 

 
10. Aan culturele vorming wordt 1.500 € bijgedragen. 
11. Voor de aankleding van leerplein is een bijdrage geleverd van 2.765 € 
 
12. Overige kosten zijn onder andere: diverse bedankjes, bankkosten, bijdrage juffendag en presentje 

bij avondvierdaagse. 
 

13. De nog te ontvangen facturen hebben betrekking op kosten Sportdag bijdrage aan culturele 

vorming. Nog te ontvangen is storting door clubcollect van de laatste inning VOB  



Begroting schooljaar 2017 / 2018 

 

De begroting van de OV voor het schooljaar 2017 / 2018 is op hoofdlijnen gelijk aan de begroting van 

het afgelopen schooljaar.  

 

€ Evenementen €

Vrijwillige Ouderbijdrage 14.750           Sinterklaas 1.000            

€ 50 per kind - (85% x 347 ll.) cadeau sint 500              

   Kerst 450              

Rente 50                 Carnaval 350              

   Pasen 300              

Pot klassenouders 1.475             Sportdag 2.000            

Sport cie 500              

Vrijval reserve schoolreis 12.000           Grote schoolreis (1x p 4jr) 12.000          

   Zomerfeest 5.050            

Inkomsten Kerst + Zomerfeest 6.600             Doorbetaling klassenouders 1.400            

   Reservering Grote Schoolreis (1x p 4jr) 3.000            

Vrijval algemene reserve 5.000          Totaal evenementen 26.550    

Additionele leermiddelen

   Projecten (Cultuur) 1.500            

Jeelo per unit 750€ 3.000            

   School atributen 2.000            

Totaal additionele leermiddelen 6.500      

Investering leerplein uit reserve 5.000      

Overig 1.600      

Tekort Overschot 225        

Totaal baten 39.875        Totaal lasten 39.875    

Baten Lasten

Schooljaar   2017/2018 Schooljaar   2017/2018

 
 

Een aantal opmerkingen hierbij: 

1. De begroting is gemaakt op basis van een leerlingenaantal van 347, dus ex instromers (±30) 

2. Dit schooljaar zal de grote schoolreis plaatvinden die begroot is op 12.000 € en zal worden 

betaald uit de opgebouwde reserve.  Tegelijkertijd zal dit jaar opnieuw een reserve voor de 

volgende grote schoolreis worden opgenomen. 

3. Om Jeelo verder te kunnen ondersteunen in de units, wordt per unit een bedrag van 750€ 

beschikbaar gesteld om projecten te kunnen verdiepen (bijvoorbeeld museumbezoek) 

4. Schoolattributen zijn wederom begroot op 2.000 €, waarvan al ongeveer de helft is toegezegd 

voor aanschaf van koptelefoons. 

5. Gezien het structurele karakter van het positieve resultaat van kerstborrel en zomerfeest is dit 

voor een bedrag van 1.000€ opgenomen in de begroting.  

6. Uit de algemene reserve zal een bijdrage a 5.000€ gedaan worden aan de inrichting van de 

leerpleinen. 

 

Algemene reserve 

In de ogen van de het bestuur van de OV zou de algemene reserve (dus excl. Schoolreis reserve) niet 

groter mogen zijn dan één jaar VOB. In de afgelopen jaren is de reserve aanzienlijk opgelopen tot een 

totaal van 30.000€ en wordt deze drempel dus ruim gepasseerd. In de komende jaren dient deze 

reserve afgebouwd te worden door te investeren in diverse (nog nader te bepalen initiatieven) die een 

duurzaam karakter hebben naast de al genoemde criteria ten aanzien van besteding van de VOB. 

Een voorbeeld hiervan is de een bijdrage in de inrichting van het leerplein van Unit 1. 

 

Tot slot  



Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie rondom de inkomsten en uitgaven 2016/2017 en 

de begroting 2017/2018 behoefte heeft aan verdere toelichting, stel uw vragen gerust. U kunt ons 

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

ov_molenven@hotmail.nl. 

 

Gijs Vosmer 

mailto:oudervereniging@hotmail.nl

