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Activiteiten van de oudervereniging 2017 – 2018  

Het voorbije schooljaar bestond de oudervereniging uit 5 (ouder)leden, naast 2 

leerkrachten, die aansloten als contactpersonen namens school.  

Hoewel er -verplicht- twee personen als bestuursleden in het register van de 
Kamer van Koophandel zijn ingeschreven, bleven de functies van voorzitter en 

penningmeester in realiteit het hele schooljaar vacant. Alleen de functie van 

secretaris was ingevuld. 

 

Vanwege de genoemde bestuursvacatures en het kleine aantal leden, dat aan het 

eind van schooljaar 2017-2018 vanwege schoolverlatende kinderen nog verder 

afneemt, zijn we al gedurende het hele schooljaar actief op zoek gegaan naar 
nieuwe leden. Ouders in de onderbouw zijn tijdens oudergesprekken rechtstreeks 

benaderd door de leerkrachten, er is een wervingscampagne gehouden tijdens 

een drukke  Open Deuravond, er zijn diverse oproepen via mail gedaan, door de 

OV, maar ook door de leerkrachten van de diverse groepen. 

Uiteindelijk heeft dat voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 voorlopig in slechts 

één nieuw lid geresulteerd. 
 

Op jaarbasis hebben we 5 x vergaderd. Over bestuurlijke OV-zaken, de eigen 

financiële middelen en de besteding daarvan, de schoolactiviteiten voor de 

leerlingen door het jaar heen en de ondersteuning daarvan door de OV.  

De activiteiten werden na afloop tijdens de vergaderingen geëvalueerd; wat ging 

er goed en wat kon er beter? Ook hebben we via deze vergaderingen zaken die 

wij -als ouders namens alle ouders- belangrijk vonden, bij school/team 
aangekaart. 

 

Als oudervereniging is er het afgelopen schooljaar een bijdrage geleverd (hetzij 

financieel, hetzij door middel van hulp of door beide) bij het schoolreisje, de 

Open Deur-avond, sinterklaas, de kerstworkshops en-aankleding, de 

nieuwjaarsborrel voor de leerlingen, carnaval, schoolverlaterskamp en het 
schoolverlatersafscheid. De onderlinge afstemming met het team bij deze 

activiteiten is over het algemeen weer als zeer positief ervaren. 
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Vermogen Oudervereniging:  

 

  

Saldo Giro 13-06-2017   € 3828,23 
Saldo Giro 21-08-2018*   € 2860,21 

       ======== 

 Afname  Giro €    968,02  

  

 

 Saldo Plusrekening 04-04-2017  €      56,79 

 Saldo Plusrekening 21-08-2018** €  1057,19 
       ======== 

  Toename Plusrek.    € 1000,40  

 

 

Kas 13-06-2017 €   165,87 

Kas 21-08-2018 €   209,37 
              ======== 

 Toename  Kas  €       43,50  

       

Totale toename van het vermogen over sj 2017/2018 €      75,88  

       

  

Inkomsten 2017/2018  € 2540,50 

Uitgaven 2017/2018 € 2341,55 

      ========= 

  Verschil          + €  198,95 

   

* Giro = betaalrekening. Het bedrag van 2860,21 is de buffer van de OV. 

Deze buffer is er bv om onverwachte uitgaven of tegenvallende inkomsten 

via de ouderbijdrage op te vangen. 

     
** Plusrekening = spaarrekening. Van Giro is € 1000,- euro overgeboekt 

naar de plusrekening. Deze plusrekening fungeert als ‘spaarpot’ voor m.n.  

de bijdrage van de OV aan de schoolreis. Hierdoor kan de eigen bijdrage 

van de ouders aan de schoolreis zo laag mogelijk blijven. 
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Inkomsten Oudervereniging “SBO De Zonnewijzer”  Schooljaar 2017/2018 

 

 

Ouderbijdrage: 
 

 Bank 

 

   67 x   € 35,-   €   2345,-- 

     8    x   € 17,50  €     140,-- (St Leergeld) 

     1 x  €  35,--  €       35,-- (St Leergeld)  

    2  x   € 21,00  €       42,-- 
    1   x € 13,50  € 13,50 

_______ 

    79 x 

    

 

    
  

      (€ 2500,-) Totaal  €   2540,50

         

            ======== 

Inkomsten Totaal €   2540,50 
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Uitgaven Oudervereniging “SBO De Zonnewijzer” Schooljaar 2017/2018 

 

 

 
 

Algemene Kosten (€ 150,-) tussen haakjes staan de begrootte kosten 

 

 Bankkosten(zakelijk betalingsverkeer)    €   140,50 

 

 Diversen (o.a. enveloppen, bloemen, ed.)    €     68,28 

  
  €   208,78 

 

Projecten  

 

  

 Open Deur Avond (€ 50,-)  €     13,30 (36,70 over) 
 

 Sinterklaas (€ 600,-)   €    554,07 (45,95 over) 

 

 Kerst &   (€ 150,-)   €    259,05 ( -/- 109,05) 

 

 Nieuwjaarsborrel lln.    
 

 Carnaval   (€ 100,-)   €     169,35 ( -/- 69,35) 

 

 Pasen   (€ 0,-)   €        0,00 

 

 SVkamp & afscheidsavond (€ 600,-)  €    450,00   

 
Schoolreis (€ 800,-) €   687,00 

    

  €   2132,77   

 

          ========= 

Totale Uitgaven   
 €   2341,55 
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Begroting Oudervereniging “SBO De Zonnewijzer” 2018/2019 

 
Inkomsten  

 

 Aantal  leerlingen: ± 90        90 x € 35,- =   € 3.150,- 

 

Wij gaan uit van een inbaar bedrag van 70% € 2.205,- 

                                                                                  ======   

 
Uitgaven 

 

 Algemene Kosten     €   200,- 

 Projectdag        €     75,- 

 Sinterklaas      €   550,- 

Kerst       €   150,- 
Open Deur Avond (dit jaar niet)   €       0,- 

 Carnaval      €     75,- 

 Schoolreis 2019-2020 ; reservering*   €   700,-  

 Schoolverlaterskamp & afscheid  €   450,- 

        ======= 

        €  2200,-   
 

* reservering van 700 euro wordt op het eind van het sj 2018-2019 naar de 

spaarrekening overgeboekt. Daarmee staat er een bedrag van ongeveer 1700 

euro in de schoolreisbuffer, waarvan een nader vast te stellen deel bestemd is 

als bijdrage aan de schoolreis van 2019-2020 

 

 
 

 

 

 

 

Voor het opstellen van de begrotingsposten is uitgegaan van de werkelijk 
gemaakte kosten van het afgelopen schooljaar en/of de jaren daarvoor  

in relatie tot het geschatte leerlingaantal van school. 

 

De bijdrage aan de oudervereniging blijft € 35,-. 

 

Uitgangspunt blijft het streven om de begroting sluitend te krijgen/houden.  
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Toelichting op het financieel verslag  

 

De begroting van de oudervereniging over het afgelopen jaar was -overeen-

komstig de ingeschatte inkomsten, zijnde de vrijwillige ouderbijdrage- bepaald 
op € 2500,-.  

Het uiteindelijk ontvangen totaalbedrag was €   2540,50. 

Daarmee is het begrootte bedrag behaald.   

 

De eerste activiteit vond plaats in september 2017. Onze schoolreis.  

Om de eigen bijdrage van de ouders zo laag mogelijk te houden had de 

oudervereniging een bedrag van € 800 (maximaal 1000,-) gereserveerd. 
Dankzij 2 sponsoren, zijnde ouders van 2 leerlingen (Qurentis Valkenswaard en 

T.I.S.M.Y. thuiszorg Veldhoven, samen goed voor € 450)  bleven de kosten na 

verrekening van de eigen bijdrage van de ouders en de verkregen sponsorgelden 

beperkt tot 687,00. 

NB De ontvangen sponsorgelden zijn niet opgenomen in het overzicht ‘Inkomsten 

OV sbo De Zonnewijzer 2017-2019. Ze zijn rechtstreeks toegevoegd aan de 
contante eigen bijdrage van de ouders. 

 

Een positief saldo was er na verrekening van de kosten voor de Open-Deuravond 

en de Sinterklaasviering. 

De Open-Deuravond werd weer heel druk bezocht. De kosten voor de 

oudervereniging waren minimaal. Tijdens de Open-Deuravond werden eigen 
baksels en 2e handsboeken verkocht. Opbrengst € 230,-. Dit bedrag is namens 

de ouders overgedragen aan school om te besteden aan nieuwe leesboeken voor 

de leerlingen.  

Het Sinterklaasfeest was op de eerste plaats een hele klus. Het organiseren van 

de aankomst van Sinterklaas voor alle scholen aan de Haagstraat was dit jaar in 

handen van De Zonnewijzer. De aankomst verliep prettig, amusant en 

spectaculair. En dat zonder extra kosten voor de oudervereniging. 
De aansluitende viering op school bleef wat betreft kosten onder de € 600 die 

was begroot. Er bleef € 45,95 over. 

 

Meer geld dan begroot werd uitgegeven aan kerst/nieuwjaarsborrel en carnaval. 

Na dringende aanschaf van nieuwe kerstverlichting voor de bomen in de klassen 

(kosten €106) veranderde een verwacht overschot in een negatief saldo van  
-/-€109,05 

Hetzelfde geldt voor carnaval. Aanschaf van nieuwe medailles –en om kosten te 

besparen tevens voor schooljaar 2018-2019- leidde tot een tekort van € 69,35. 

NB. In de begroting van 2018-2019 is het bedrag voor carnaval daarom omlaag 

gebracht.  

 

Voor de schoolverlaters was er als afscheid het traditionele Schoolverlaterskamp 
en op de laatste schooldag een speciale afscheidsavond. 

Bij beide activiteiten is de oudervereniging zowel wat mankracht (kookstaf kamp 

/catering afscheidsavond) als financieel intensief betrokken.  

De kosten van beide activiteiten worden gezamenlijk gedragen door de school, 

een eigen bijdrage van de ouders van de schoolverlaters en de oudervereniging. 

Wat de bijdrage van de oudervereniging betreft wordt er een standaardbedrag 
van € 250,- voor het schoolverlaterskamp afgedragen. Ook het speciale 

schoolverlaters-T-shirt en de kosten van de catering tijdens de afscheidsavond 

worden door de oudervereniging geschonken.  
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Helaas is het niet mogelijk om alle uitgaven rechtstreeks naar activiteiten voor 

de leerlingen te laten vloeien. 

Deze vallen onder de noemer Algemene Kosten, begroot op € 150,-  
Wat niet voorzien was, zijn de kosten van het zakelijk betalingsverkeer, in 

rekening gebracht door de bank, t.w. € 140,50. Samen met de uitgaven aan 

enveloppen, bloemen, en verdere ‘diversen’ - €68,28- kwam er als totale 

uitgaven een bedrag van € 208,78 uit de bus.  

Een overschrijding van 58,78. 

 


