
Financiële verantwoording over het schooljaar 2020-2021 
Het jaar 2020-2021 is ook financieel gezien voor de Ouderraad wegens Covid-19 wederom een 
bijzonder jaar geweest. 

Over de inkomsten 
In januari 2021 bleek dat nog maar voor 50% van de kinderen was betaald en op dat moment hebben 
we de begroEng aangepast. Over het jaar 2020-2021 is uiteindelijk voor 86% van de kinderen de 
vrijwillige ouderbijdrage overgemaakt. De inkomsten zijn  €14.920,30. 

Over de uitgaven 
In september 2020 kon het kamp van groep 8 zonder aanpassing doorgaan. Vanaf december 2020 
werden de coronamaatregelen weer aangescherpt en hebben we de rest van het schooljaar alle 
acEviteiten in aangepaste vorm kunnen door laten gaan. 
Het grootste deel van de uitgaven bestaat uit de uitgaven voor het Kamp van groep 8. Daarnaast zijn 
er grotere uitgaven gedaan voor het Sinterklaasfeest, de klassenbudgeQen en de alternaEeve 
schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7. Ook is er een reservering gemaakt voor het Lustrum. 

Uitgaven schooljaar 2020-2021: 

 

In dit totaalplaatje van de uitgaven over het schooljaar 2020-2021 kun je zien wat de verhouding 
tussen de verschillende uitgaven is. 

Spaargeld 
Omdat we zowel school 2019-2020 als 2020-2021 hebben afgesloten met een posiEef saldo hebben 
we op de spaarrekening reserveringen gemaakt voor de volgende uitgaven in schooljaar 2021-2022: 
- Lustrum 
- T-shirts 

Schoolreis/kamp  €   5.979,33 50%

Activiteiten  €   2.431,79 20%

Klassen budgetten  €   2.247,84 19%

Overige  €   1.218,15 10%

 € 11.877,11 



- Cadeau voor school(plein) na verbouwing 
- Kerstbomen 
- Boeken 
- Schoolreizen groepen 1 t/m 7 

Kascontrole 
Eind september 2021 hebben twee leden van de Ouderraad de Kascontrole over het jaar 2020-2021 
verricht. 
Het verslag hiervan is te lezen in de bijlage. 

Blik vooruit naar het schooljaar 2021-2022 en verder  
In het jaar 2021-2022 verwachten we inkomsten van ongeveer 13.400 euro. Dit is minder dan 
voorgaande jaren omdat het leerlingen aantal lager ligt.  
We zullen in samenwerking met juf Regina de inning van de vrijwillige ouderbijdrage zo goed mogelijk 
laten verlopen. Er is voor ouders ook een mogelijkheid om de betaling van de bijdrage via de U-pas 
van de gemeente te laten verlopen. 

Ik heb als penningmeester, samen met de andere bestuursleden, goed gekeken naar de begroEngen 
en uitgaven van de voorgaande jaren. Daarbij valt op dat een aantal uitgaven fors is gestegen, vooral 
een deel van de vaste lasten van acEviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het huren van een bus.  
Ook heb ik aan alle commissies gevraagd om goed naar hun budget en verwachQe uitgaven te kijken. 
Elke commissie ontvangt in oktober het bedrag dat beschikbaar is voor de acEviteit 2021-2022 en 
moet daarover achteraf financieel verantwoording afleggen met een evaluaEeverslag en declaraEes 
via een declaraEeformulier. 
 
Omdat de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar niet wordt verhoogd en er een kleiner aantal leerlingen is, 
betekent dit voor het jaar 2021-2022 minder inkomsten. We verwachten ongeveer € 13.300,- aan 
inkomsten. Voor de schoolreizen staat € 7.600 begroot en voor kamp groep 8 € 5.000 en daarmee is 
het geld zo goed als op.  
Omdat er dit jaar nog geld te besteden is van het vorige jaar, kunnen alle acEviteiten wel doorgaan. 
Voor een aantal uitgaven hebben we reserveringen gemaakt op de spaarrekening. Daarnaast staat op 
de spaarrekening een weQelijk verplichte buffer om aan toekomsEge financiële verplichEngen te 
kunnen voldoen. We voldoen nog steeds zeer ruim aan de regels die hiervoor worden gesteld in de 
statuten en het reglement van de Ouderraad. 

Ik zal, samen met de andere bestuursleden, in het schooljaar 2021-2022 goed bijhouden wat de 
daadwerkelijke uitgaven zijn. Met de begroEng en de werkelijke uitgaven zullen we zo spoedig 
mogelijk tegen het einde van schooljaar 2021-2022 het saldo opmaken van de totale inkomsten en 
uitgaven. 

Met hartelijke groet, 
Karin Lenssen 
penningmeester OBS ’t Zand, oktober 2021 

2020/2021 31-8-2021 31-8-2021

Saldi

Betaalrekening € 8.943,02 Crediteuren € 0,00

Spaarrekening € 21.561,91

Kas € 0,00 Reserveringen



Lustrum € 5.000,00

    
    

	 	 	 

	 	 	 

	 	 	 

    
    
    
    
    
    
    

    

    
    

    



Balans 2020-2021

Debiteuren € 0,00 T-shirts € 3.400,00

Cadeau school € 2.250,00

Boeken € 600,00

Schoolreis 
kleuters

€ 600,00

Schoolreis 3 
tm 7

€ 4.425,00

Wettelijke 
reserve

€ 5.000,00

Activa € 0,00 Eigen 
Vermogen

€ 9.229,93

Totaal € 30.504,93 Totaal € 30.504,93


