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Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag 2019/2020 van de Ouderraad de Meander. Het boekjaar 

loopt van 1 September 2019 tot en met 31 Augustus 2020. In Bijlage A vind u een overzicht van de 

daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar. De posten op de begroting zijn 

onderverdeeld in: project, schoolondersteuning, reserveringen, eenmalige en bestuursgerelateerde 

kosten. 

Ook het financieel jaarverslag ontkomt niet aan de impact van de corona crisis. Hieronder zijn de 

verschillende posten verder toegelicht.

Inkomsten 

De vrijwillige ouderbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor de oudervereniging. De 

ouderbijdrage is voor schooljaar 19-20 vastgesteld op 35 euro per kind. Voor kinderen die vanaf 

november van het schooljaar instromen geldt een korting. 

90.5% van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. Daarmee is een totaalbedrag van 11.287,50 

Euro opgehaald. 

Uitgaven

Bestuur

Verzekering: De Oudervereniging is verzekerd tegen schade en ongevallen die gebeuren tijdens de 

activiteiten die zij organiseren.

Dag van de Leerkracht: We hebben de leerkrachten afgelopen schooljaar een presentje aangeboden 

(goodie-bag). 

Onvoorzien: Afgelopen schooljaar heeft juf Linda afscheid genomen van de Meander. Dit werd 

echter pas bekend gemaakt nadat de begroting al was vastgesteld. Omdat wij onze directrice niet 

zonder waardig afscheid zouden willen laten gaan, hebben wij een afscheidsreceptie georganiseerd.  

Heel veel ouders hebben ook gehoor gegeven aan de oproep om mee te betalen aan het 

afscheidskado van juf Linda. Dank voor alle gulle gevers! Juf Linda was erg blij met haar e-reader, 

Intratuin kado bonnen en de donatie die op haar verzoek is overgemaakt aan KiKA. 

Bedankjes: Hieronder vallen, het jaarlijkse ouderraad etentje, bedankjes voor uittredende 

ouderraadsleden en bedankjes voor hulpouders die zich hebben ingezet voor de activiteiten van de 

oudervereniging. 

Aanschaf klein materiaal: Hieronder vallen aangeschafte materialen die voor meerdere activiteiten 

gebruikt kunnen worden. Afgelopen schooljaar zijn voor deze post geen uitgaven gedaan. 

Project

Avondwandeling: diverse kosten (lichtbandjes, chocomelk en een presentje voor “du Midi”)

Sinterklaas: Het grootste deel van dit bedrag is aangewend voor cadeautjes aan de kinderen van de 

onderbouw (circa 1300 euro). De overige kosten zijn: versiering, strooigoed, klassen kadootjes 
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bovenbouw, lespakket behorende bij het Sinterklaasjournaal en de intocht zelf. Met name voor de 

intocht is afgelopen jaar wat meer uitgegeven dan het voorgaande jaar. 

Kerst: Kosten voor de jaarlijkse kerstborrel (circa 300 Euro) en kerstversiering. Daarnaast zijn er 

meerdere kerst-accessoires aangeschaft, inclusief een 3 meter hoge kunstkerstboom. Deze zal 

komende kerst in de schoolhal prijken.

Ouders voor Kinderen/Picknick/Avond vierdaagse: deze activiteiten zijn vanwege de corona 

uitbraak niet doorgegaan. We hopen ze komend schooljaar weer te kunnen organiseren.   

Schoolverlaters: De afscheidsborrel voor groep 8 wordt betaald vanuit de oudervereniging. Ook 

betaald de oudervereniging mee aan het afscheidscadeau voor de kinderen van groep 8 (USB-stick). 

Paasontbijt: ook het paasontbijt ging het afgelopen schooljaar wegens corona niet door. Wel waren 

er al kosten gemaakt voor deze activiteit in de vorm van een presentje. Gelukkig kunnen wij deze 

meenemen naar het komende jaar.

Naschoolse culturele activiteit: hieronder vallen overige activiteiten zoals de muziekavond en de 

pubquiz. Voor afgelopen schooljaar is alleen de pubquiz georganiseerd.

Boekenweek en –bal: Na het grote succes van de vorige editie, hebben we weer vol uitgepakt 

tijdens de kinderboekenweek en bijbehorende boekenbal. Het grootste deel van dit bedrag is 

gebruikt workshops (circa 700 euro) in het thema van de boekenweek. Het overige geld is besteed 

aan versieringen en kosten voor het boekenbal.    

Schoolondersteuning

Ook het afgelopen schooljaar zijn weer diverse spullen aangeschaft met behulp van de 

ouderbijdrage (creatieve ochtend, klasbudget, projectweek). Aanschaf vanuit de boekenclub en 

voor techniek kasteel zijn door alle Corona perikelen blijven liggen. Ook zijn er dit jaar geen 

koningsspelen geweest (post sportactiviteiten). In totaal heeft de school circa 2700 Euro ontvangen 

vanuit de oudervereniging ten behoeve van schoolondersteuning. 

De leerlingenraad heeft het afgelopen jaar zijn budget aangewend om de school op te vrolijken met 

posters en planten.

Eenmalige uitgaven 

Aanschaf Engelse Boeken: Met deze eenmalige bijdrage van de oudervereniging heeft de school 

tientallen Engelse boeken aangeschaft voor onze bibliotheek  

Aanschaf cursusmateriaal programmeren: We hadden graag gezien dat onze kinderen kennis zouden 

maken met lesstof voor programmeren. Helaas is, vanwege Corona, de aanschaf van het 

cursusmateriaal blijven liggen. Voor schooljaar 20/21 willen wij deze post nogmaals in de begroting 

opnemen 

Reserveringen

Lustrum: We hebben het afgelopen schooljaar weer 750 Euro opzijgezet voor het eerstvolgende 

lustrum. Deze zal plaatsvinden in het komend schooljaar (2020/21). Ook is 150 euro opzijgezet voor 

de aanschaf van luizenzakken.
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Ontwikkeling vermogen

In bijlage B is het vermogen van de Oudervereniging opgenomen. Het beheerde geld is met 2.475,82 

euro toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Op basis van de vastgestelde begroting was juist 

uitgegaan van lichte afname van het totale vermogen. De reden voor deze toename zal u niet 

verrassen. Als gevolg van de Corona crisis (en de daarbij behorende prioritering) zijn enkele grote 

uitgaven ten behoeve van schoolondersteuning uitgesteld (cursusmateriaal voor programmeren 

(1000 Euro), techniekkasteel (500 euro) en boekenclub (500 euro)). Ook hebben we meerdere 

activiteiten het afgelopen schooljaar  niet kunnen realiseren (picknick, avondvierdaagse, ouders 

voor kinderen, excursies, sportactiviteiten)). Het opgebouwde vermogen van de Oudervereniging is 

daarmee uitgekomen op 13.255,57 Euro. Van dit bedrag staat 3780 Euro gereserveerd. Dit zal in het 

komend schooljaar vrijvallen ten bate van het lustrum (3500 euro) en voor de aanschaf van 

luizenzakken (280 euro).

Vooruitblik naar komend jaar

Ondanks de Corona perikelen, verwachten wij dat wij een groot deel van de activiteiten (zij het 

in gepaste vorm) gewoon doorgang kunnen vinden. Wij willen daarom het richtbedrag voor de 

vrijwillige ouderbijdrage gelijk houden aan dat van vorig jaar (35 Euro per schoolgaand kind). 

Willem Hommes

Penningmeester Ouderraad O.B.S de Meander te Delfgauw
orpenningmeester@demeander-delfgauw.nl
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BIJLAGE A 

Overzicht Inkomsten en uitgaven Oudervereniging de Meander voor schooljaar 2019-2020

Groen is binnen budget, rood is over budget
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BIJLAGE B

Overzicht vermogen Oudervereniging d.d. 31-08-2020

31-08-17 31-08-18 31-08-19 31-08-20

Kas 72,35 77,90 73,95 82,70

Bank 235,85 2.637,45 967,32 5304,39

Alg. reserves 
(spaarrekening) 12.970,91 10.584,79 6.988,48 4088,48

Reservering 
lustrum 1.250,00 2.000,00 2.750,00 3500,00

Reservering 
projectweek - 1.000,00 - -

Reservering 
luizentassen - 150,00 - 280,00*

Totaal 14.529,11 16.450,14 10.779,75 13.255,57

*130 Euro uit verkoop luizentassen


