Verslag van de penningmeester voor de algemene
ledenvergadering 06 oktober 2021.
Verslag van de kascontrolecommissie en vaststellen van de jaarrekening.
Het schooljaar 2020 - 2021 is afgesloten met de volgende resultaten:

Opbrengsen
VOB
Kosten
Activiteiten
Kosten Overige
Totaal Kosten
VOB

€ 7.667
€ 4.130
€ 1171
€ 5302
€ 2375

Opbrengst VOB
Investeringen
Resultaat

€ 1.898
€ 477

Dit resultaat is als volgt te verklaren:
1) Dit jaar hebben we 97% aan betalingen gehad. Het is een gedoe om alle
betalingen goed handmatig bij te houden, dit kost een hoop tijd. Er is een
boekhoudprogramma aangeschaft. Dit schooljaar starten we met een
boekhoudprogramma.
2) Een aantal posten op de begroting zijn iets lager uitgevallen en sommigen zijn
niet aangesproken. Ook i.v.m corona zijn sommige posten niet aangesproken
en sommige juist weer hoger uitgevallen. Een lastige post om goed in te
schatten is Sportdag, omdat het nooit zeker is of er een rekening komt voor
het gebruik van de velden. Dus wel weer begroot.
3) De post afscheid groep 8 is dit jaar heel netjes. De investeringen die zijn
gedaan: Servies, extra borden en een Sumup, pin om minder contact geld te
hebben.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Brigitte van Overveld en Tamara MaasLuijks (voor 2 jaar) gaan 13-10-2021 controleren en akkoord geven. De voorzitter
wordt ondanks dit gevraagd decharge te verlenen voor het schooljaar 2021-2022

Verkiezing van de kascontrolecommissie voor het schooljaar 2021 - 2022
We zoeken één nieuwe kandidaten die volgend jaar de kascontrole op zich willen
nemen waarvan de voorkeur die het voor de komende twee jaar zou willen doen.
Begrotingen
De bedragen voor OB blijft € 22,00. Tijdens het maken van de begroting waren alle
kosten bekend. Tijdens de begroting maken komen we uit op €22,15 per kind, dus
€ 22,00 is een prima bedrag. We hebben redelijk eigen vermogen, we zullen moeten
kijken hoeveel geld we zullen vrijmaken voor een komend lustrum, en welke
investeringen we komend jaar zullen doen.
De begroting voor aankomend schooljaar is sluitend. Wij hopen het aankomende
schooljaar weer nuttige investeringen te doen die ten goede komen aan de kinderen
en de opgebouwde reserves op verantwoorde wijze afbouwen.
Aldus ondertekend te Roosendaal, 6 oktober 2021.

E. Ermen
Penningmeester

