
 
1 

 

Financieel verslag 2021-2022 



 
2 

 

Hierbij ontvangt u het financieel jaarverslag 2021/2022 van de oudervereniging van de Meander. 
Het boekjaar loopt van 1 September 2021 tot en met 31 Augustus 2022. In Bijlage A vindt u een 
overzicht van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar. De posten op 
de begroting en realisatie zijn onderverdeeld in: project, schoolondersteuning, reserveringen, 
eenmalige en bestuur gerelateerde kosten.  
 
Hieronder zijn de verschillende posten verder toegelicht. 
 
Inkomsten  
De vrijwillige ouderbijdrage is de belangrijkste bron van inkomsten voor de oudervereniging. De 
ouderbijdrage was voor schooljaar 2021/2022 vastgesteld op EUR 35 per kind. Voor kinderen die 
vanaf november van het schooljaar instromen geldt een korting.  

Gebleken is dat dit jaar 79.1% van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage heeft betaald. Daarmee is 
een totaalbedrag van EUR 9.185,00 opgehaald. Dit is voor het tweede jaar op rij een veel lager 
percentage dan de jaren daarvoor (met een percentage rond de 90%). Als verklaring denken wij aan 
het feit dat de twee voorafgaande jaren weinig activiteiten zijn georganiseerd door Corona 
waardoor er minder betrokkenheid is geweest. In November er is een Hulpsinterklaasactie 
georganiseerd, waarmee EUR 1.519 is opgehaald om sintzakken te vullen met mooie cadeaus voor 
kinderen die anders geen cadeautjes zouden ontvangen op pakjesavond. In samenwerking met o.a. 
Speldorado is dit gerealiseerd. Doordat Speldorado echter achteraf de cadeaus tegen inkoopprijs 
heeft verstrekt is er een bedrag van EUR1.001 niet uitgegeven. Dit bedrag is als reservering 
opgenomen en hiervoor zal in het boekjaar 2022/2023 een mooie bestemming worden gevonden.  
In 2021/2022 was het tijd voor de lustrumweek (zie hieronder) en derhalve voor de vrijval van de 
reserve opgebouwd voor het lustrum. Jaarlijks wordt EUR 750 gereserveerd voor een lustrum eens in 
de vijf jaar. Voor 2021/2022 is hiermee EUR 15.759 als inkomsten gerealiseerd. 
 
Uitgaven 
Bestuur 
 
Verzekering:  
De oudervereniging is verzekerd tegen schade en ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten die 
zij organiseren. 
 
Dag van de Leerkracht:  

De ouderraad heeft de leerkrachten en andere personeelsleden op een leuk superhelden pakket 
getrakteerd.  
 
Bedankjes:  
Hieronder vallen, het jaarlijkse ouderraad etentje, bedankjes voor uittredende ouderraadsleden en 
bedankjes voor ouders die zich hebben ingezet voor de activiteiten van de oudervereniging. Omdat 
de rekening voor het etentje pas in September is ontvangen (en betaald), is voor deze kosten een 
reservering gemaakt. Deze zal in 2022/2023 vrijvallen. 
Onvoorzien:  
Op verzoek van een aantal ouders is de vrijwillige bijdrage teruggestort door een wisseling van 
school en een dubbele betaling.  
Project 
 
Boekenweek(&Bal) 
Dit bedrag is onder andere gebruikt voor cadeautjes de schrijf-en illustratiewedstrijd die jaarlijks 
wordt gehouden in het thema van de Boekenweek. Verder zorgden wij voor iets te eten en drinken 
op het boekenbal wat dit jaar gelukkig weer door kon gaan. Er waren dit jaar geen kosten voor het 
inhuren van externe schrijvers door corona, hier was bij de begroting wel rekening mee gehouden.  
 
Avondwandeling 
In plaats van breekbandjes is dit jaar het pad versierd met diverse slingers van lichtjes. Daarnaast 
was er voor ieder kind een corona-proof uitdeelzakje met snoep voor na afloop van de wandeling.  
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Sinterklaas 
Het grootste deel van dit bedrag is aangewend voor cadeautjes aan de kinderen van de onderbouw. 
De overige kosten zijn: aankleding school, strooigoed, klassen cadeautjes bovenbouw, lespakket 
behorende bij het Sinterklaasjournaal en een presentje voor de Sint zelf. Er is dit jaar minder 
uitgegeven aan Sint door de coronamaatregelen. Er waren veel minder pieten en de aankomst van 
de Sint was ook minder uitgebreid dan voorgaande jaren. Daarnaast was er rekening mee gehouden 
dat er een nieuw pak zou moeten worden aangeschaft voor de Sint, maar deze is aan school 
geschonken. Van de aanschaf van een nieuwe baard is afgezien vanwege de hoge kosten (rond de 
EUR 1.000).  
 
Kerst:  
Helaas geen traditionele kerstborrel dit jaar. Wel is er damast aangeschaft en zijn er houten knutsel 

sleutel/kerst hangers meegegeven aan de kinderen. Daarnaast heeft de ouderraad een mooie 
kerstkaart gemaakt, ook om nieuwe leden te werven (met succes!).  
 
Paasontbijt:  
Het paasontbijt is, enigszins aangepast, doorgegaan. De oudervereniging heeft de kartonnen ontbijt 
boxen betaald, welke door de kinderen zelf zijn versierd en gevuld met lekkers. Daarnaast is er nog 
een klein presentje aan alle kinderen meegegeven,  
 
Schoolverlaters:  
Door de oudervereniging is de borrel voor de schoolverlaters van groep 8 gefinancierd. Verder zijn 
er geen declaraties gedaan.  
 
Speurtocht:  
Ondanks dat de opkomst dit jaar minder was dan het jaar ervoor, zijn er een paar leuke prijzen 
gekocht voor de winnaars van de speurtocht.  
 
Avondvierdaagse:  
Deze kosten betreffen een presentjes voor de kinderen tijdens en na de vijfde wandeldag,  
 
Lustrumviering:  
Dit jaar kon het lustrum gelukkig groots gevierd worden met diverse leuke activiteiten waaronder 
een spetterende circusvoorstelling, een uitgebreide Doe Meander Dag met een bungee trampo, een 

rodeostier, silent disco, professioneel schminken, springkussen, blik- en ringgooien en een 
puzzeltocht. Daarnaast was er op vrijdag nog een ballonartiest en als afsluiting voor iedereen een 
ijsje. Het budget is overschreden doordat er bij het inschatten van de kosten voor de 
circusvoorstelling geen rekening was gehouden met de BTW.   
 
Schoolondersteuning 
Ook het afgelopen schooljaar zijn weer diverse spullen aangeschaft door school met behulp van de 
ouderbijdrage (boekenclub, creatieve ochtend, techniek lesmateriaal, klasbudget). In totaal was er 
voor schoolondersteuning EUR 3.300 gebudgetteerd. 
  
Boekenclub, creatieve ochtend, technieklessen 
Een bedrag van EUR 320 was voorzien voor uitgaven voor Engelse boeken, een bedrag van EUR 500 
voor de creatieve ochtend en een bedrag van EUR 214 voor technieklessen. School heeft deze 
kosten ook gemaakt, maar de bedragen zijn pas in september 2022 betaald. Er is daarom een 
voorziening/reservering opgenomen voor deze bedragen. 
 
Sportactiviteiten:  
Dit jaar kon de sportdag/koningsspelen weer doorgaan. Namens de oudervereniging zijn er ijsjes 
aan alle kinderen uitgedeeld. 
 
Leerlingenraad/excursies: 
Er zijn voor deze posten geen kosten gedeclareerd.  
 

  



 
4 

 

Eenmalige uitgaven  
 
Hulpsintactie:  
Er is EUR 518 uitgegeven aan cadeaus voor de Hulpsintactie. 
 
Aanschaf cursusmateriaal programmeren:  
Eindelijk het is mogelijk dat onze kinderen kennis maken met lesstof voor programmeren. De 
aanschaf van het cursusmateriaal (EUR1030) werd in 2021-2022 gerealiseerd. 
 
Crea ruimte:  
De Crea ruimte is opgeknapt met de vrijwillige bijdrage van de oudervereniging. Een groot aantal 
kisten ia aangeschaft om alle materialen netjes te bewaren. 

  
Reserveringen 
 
Lustrum:  
We hebben het afgelopen schooljaar weer EUR 750 opzijgezet voor de lustrumviering in 2025/2026.  
 
Engelse boeken, Techniek, Crea, Etentje, Puzzeltocht.  
Deze kosten zijn wel in 2021/2022 gemaakt, maar pas betaald in september 2022, na sluiting van 
het boekjaar. Hiervoor is een voorziening/reservering opgesteld voor EUR 1.533. 
 
Luizenzakken 
Dit jaar is EUR 150 gereserveerd voor de aanschaf van luizenzakken.  
 
Hulpsintactie 
Zoals hierboven vermeld is voor EUR 1.000 een reservering opgenomen.  
 
Ontwikkeling vermogen 
 
In bijlage B is het vermogen van de Oudervereniging opgenomen. Het beheerde geld is met EUR 
1.083,73 afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het opgebouwde vermogen van de Oudervereniging 
is daarmee uitgekomen op EUR 9.918,35. Van dit bedrag staat EUR 3.433,56 gereserveerd. Een groot 
deel zal hiervan vrijvallen in 2022/2023, waardoor alleen de reservering voor het lustrum in 

2025/2026 overblijft. 
 
Vooruitblik naar komend jaar 
Wij hopen dat ook dit jaar alle activiteiten weer door zullen gaan. We hebben in ieder geval weer 
een leuke groep enthousiaste ouders die in de ouderraad zitten die er alles aan zullen doen om veel 
activiteiten te organiseren. Wij willen daarom het richtbedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage 
gelijk houden aan dat van vorig jaar (EUR35 per schoolgaand kind).  
 
 
 
 
 
 
 
Diego Mejia Velez 
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 2021-

2022 

 
 

 
 
Groen is binnen budget, rood is over budget 
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BIJLAGE B 

Overzicht vermogen Oudervereniging d.d. 31-08-2022 
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BIJLAGE C 

Verklaring van de kascontrolecommissie 
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