Verslag van de penningmeester voor de algemene
ledenvergadering 24 september 2020.
Verslag van de kascontrolecommissie en vaststellen van de jaarrekening.
Het schooljaar 2019 - 2020 is afgesloten met de volgende resultaten:
Opbrengsen
VOB
Kosten
Activiteiten
Kosten Overige
Totaal Kosten
VOB

€ 7.641
€ 4.503
€ 967
€ 5.469
€ 2.172

Opbrengst VOB
Investeringen
Resultaat

€ 1.475
€ 679

Dit resultaat is als volgt te verklaren:
1) Waarom hebben we meer OB binnengehaald dan begroot? Ik heb 382
betalingen gekregen, en er is voor 359 leerlingen een begroting gemaakt. Ik
heb dit meerdere keren gecheckt en dit is wat het is. Wel positief natuurlijk,
maar hierdoor wordt eigen vermogen afbouwen een stuk lastiger. Er is
voorschooljaar 2020 - 2021 een begroting gemaakt voor 361 leerlingen.
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. Dit jaar hebben we WEL een rekening ontvangen,
dus elk jaar moeten we hier wel rekening mee blijven houden.
3) De post overig is hoger dan de jaren ervoor, Dit heeft te maken dat er nadat
de begroting is gemaakt er kosten worden gedeclareerd van het vorige
schooljaar. Voorbeeld: 2 euro per kind extra is besteed, alleen deze komt pas
op terug in het overzicht 2020 – 2021 omdat ik de bonnetjes niet eerder heb
kunnen verwerken, dan toen de begroting werd gemaakt.

4) De bosochtend is gebaseerd op het voorgaande schooljaren toen ze naar het
MEC zijn geweest. Dit jaar waren er GEEN kosten verbonden aan de activiteit
zelf, zoals de traktatie. Ondanks de lage kosten wel de normale kosten
begroot.
5) De post afscheid groep 8 is lijkt lager te zijn uitgevallen, maar er zijn / worden
nog wat rekeningen betaald, post is hoger door corona, aangepaste
activiteiten, aangepaste hapjes enz. Begroting hoger gemaakt voor jaar erop.
Omdat we het jaar ervoor ook al over budget waren gegaan, wel in de gaten
houden dat we deze post niet iedere keer blijven verhogen.
6) De investeringen die zijn gedaan: Servies onderbouw, 1 euro per kind
boekenweek en kerstballen, de 2 euro per kind, zal meegenomen worden in
schooljaar 2020 – 2021 die zijn deze week pas betaald. Niet iedere klas heeft
hier gebruikt van gemaakt.
7) Er is ook gesproken dat we het servies van school voor de bovenbouw gaan
vervangen en dat de OV dit betaalt. Dit zal wel eerst in goed overleg moeten
gaan, en de kosten bespreken.

De kascontrolecommissie, bestaande uit J. Lechner en D.Flach, hebben de
boekhouding van het jaar 2019 - 2020 gaan op 25-09-2019 controleren en akkoord
geven. De voorzitter wordt ondanks dit gevraagd decharge te verlenen voor het
schooljaar 2020-2021
Verkiezing van de kascontrolecommissie voor het schooljaar 2020 - 2021
We zoeken twee nieuwe kandidaten die volgend jaar de kascontrole op zich willen
nemen waarvan bij voorkeur inclusief één iemand die het voor de komende twee jaar
zou willen doen.
Begrotingen
De bedragen voor OB zijn verhoogd naar € 22,50. Tijdens het maken van de
begroting waren de kosten van afscheid groep 8 nog niet helemaal bekend en waren
er nog enorm veel bonnetjes die verwerkt moesten worden. Daarom is het goed
geweest dat we al eerder hadden besloten de OB te verhogen naar € 22,50. 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, 24 september 2019.

E. Ermen

Penningmeester

