Ook in 2020 hebben we met jullie hulp de school weer goed kunnen ondersteunen. In dit jaarverslag
geven we aan hoe we dit gedaan hebben. Uiteraard hebben we vanwege de Corona-maatregelen
alles op afstand uitgevoerd. Dank aan alle donateurs voor jullie financiële bijdrages aan de Stichting!
Terugblik op 2020
Afgelopen jaar heeft de Stichting aan drie zaken bijgedragen:
De grootste investering hebben we gedaan in boeken voor de vernieuwde schoolbibliotheek. De
oude boeken waren veelal niet meer geschikt. Nieuwe boeken zijn door school uitgezocht en
(grotendeels) door ons betaald.
Ten tweede zijn materialen aangeschaft die de gymlessen ondersteunen, en tevens gebruikt kunnen
worden bij het buitenspelen. De school wil met deze materialen meer uit het buitenspelen halen. De
kinderen worden er meer door uitgedaagd.
Ten derde is geïnvesteerd in i-pads voor de kleuter-groepen. De school had de wens om aan de slag
te gaan met IT-onderwijs voor de kleuters. De Ipads zorgen voor een verrijking van dat
onderwijsaanbod; er is veel educatieve, goede software voor beschikbaar.
Financiën 2020
Als Stichting proberen wij langzaam en verantwoord in te teren op ons eigen vermogen. We willen
elk jaar net een paar duizend euro meer uitgeven dan er binnenkomen aan donaties. Op die manier
zorgen we ervoor dat de school optimaal profiteert van het aanwezige geld. Voor 2020 heeft dit
geresulteerd in onderstaand beeld.
Balans
31-12-2019
Banksaldo
€ 1.475,83
Spaarsaldo
€ 11.277,76
Crediteuren
€ -428,35
(negatief) resultaat 2020 € -4.573,73
totaal
€ 7.751,51
Baten in 2020
Bijdragen ouders
€ 7.196,00
rente
€
totaal
€ 7.196,00
Resultaat

€ -4.573,73

31-12-2020
€ 1.573,75
€ 6.177,76
€
€ 7.751,51
Lasten in 2020
Kosten Rabobank
I-pads kleuters
Bibliotheekboeken
Materialen gym & buitenspelen
totaal

€ 123,38
€ 1.636,75
€ 7.500,00
€ 2.509,60
€ 11.769,73

In dit Coronajaar is het moeilijk gebleken om nieuwe donateurs te werven. Afgelopen jaar is onze
eigen aanmeldingsprocedure voor nieuwe donateurs vergemakkelijkt. We zullen in 2021 nog meer
de communicatie met u als ouders opzoeken, sinds kort via ons eigen Social Schools account.

Vooruitblik op 2021
Voor de investering in 2021 overleggen wij uiteraard met de directeur; bekijken wij samen met hem
en alle leerkrachten verdere ideeën die aansluiten bij de doelstellingen van de stichting. Ook u kunt
uw ideeën voor investeringen of verbeteringen aan ons insturen. Meer informatie daarover staat op
ons gedeelte van de schoolwebsite.

