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Wijk bij Duurstede, september 2019  

 

Beste ouders / verzorgers,  

 

Zoals jullie van ons gewend zijn, ontvangen jullie bijgaand de financiële verantwoording van de 

Oudercommissie (OC) voor het afgelopen schooljaar 2018-2019 en de begroting voor het nieuwe 

schooljaar 2019-2020. Naast alle cijfers willen wij ook graag een aantal leuke dingen van vorig 

jaar toelichten.  

 

Boekenmarkt Een nieuwe commissie werd aan het begin van het jaar opgestart om geld in te 

zamelen voor een nieuw software pakket voor school. Het was een enorm karwei om de boeken te 

verzamelen, te sorteren, etc. Alles werd in het werk gesteld om de boekenmarkt tot een succes 

te maken dan dat is ruimschoots gelukt. Zeker door de toegewijde commissie leden! Wij hadden 

restaurant Florian als sponsor, die de opbrengst zou verdubbelen. Wij hadden een opbrengst van 

€ 400 en dus uiteindelijk € 800 ingezameld. Volgend jaar willen wij wederom een markt 

houden, wat voor een soort markt dat gaat worden weten wij nog niet.  

 

Schoolreisje Dit jaar met zijn allen naar de Efteling. De kinderen waren door het dolle. Door de 

fijne begeleiding van ouders en juffen/ meesters was het een mooie dag met heerlijk weer.  

 

Avond4Daagse Van alle jaarlijks terugkerende commissies vergt de Avond4Daagse toch wel de 

meeste tijd, deze commissie heeft alles voor het jaarlijkse loopfestijn van a-tot-z helemaal zelf 

georganiseerd. Dit jaar stond hij helaas in het teken van regen en onweer. 1 avond werd er zelfs 

niet gelopen en de laatste avond had men een creatieve korte oplossing voor de 10 kilometer 

zodat de kinderen toch defilé konden lopen!  

 

Nieuwsflits Ook afgelopen jaar hebben wij weer 2x een nieuwsflits uitgebracht.   

De halfjaarlijkse nieuwsupdate om een ieder een kijkje te geven in de activiteiten van ons als 

Oudercommissie. Uit reacties blijkt dat dit gewaardeerd wordt. Missen jullie iets in de update of 

hebben jullie tips? Laat het ons vooral weten!  

 

Kledingactie Door de nieuwsflits en de regenboognieuws waren ouders al vroeg op de hoogte van 

de datum voor de kledingactie. Uiteindelijk hadden wij 3348 kg kleding. Met een opbrengst van 

€900. Helaas stopt deze partner (Leger des Heils) en moeten wij op zoek naar een nieuwe 

partner/inkomstenbron. Dit heeft de aandacht van de OC leden!  

 

Papier Naast ouders die oud papier voor de kinderen verzamelde hadden wij dit jaar ook weer 

een aantal partners waar wij het oud papier gingen ophalen, oa Van Ginkel en Discus van 

Leeuwen. Florian komt het papier zelfs bij school brengen en sinds kort is ook 

De Kersenhut toegevoegd aan onze oud-papier-adressen. Wij hebben bijna 18.000 kg opgehaald 

met een waarde van € 700.  

 

Bezetting Aan het eind van het schooljaar zijn 2 leden vanwege werk en studie gestopt met de 

OC (Fleur en Esther). Na een korte zoektocht kregen wij 2 aanmeldingen, waarvan er 1 definitief 

doorging; Jessika Evers. Afgelopen week wisten we ook Tahnee Borreel-Smink aan de OC-club 

toe te voegen, met Jessika en Tahnee erbij zien wij het nieuwe schooljaar dus vol vertrouwen 

tegemoet. Sandra bekleedt dit jaar weer de positie van voorzitster, Marieke is vice voorzitster 

en Dave is penningmeester. Janet verricht ondersteunende secretaris werkzaamheden.  

 

Hartelijke groet,  

Sandra Lobbe Schaap – Voorzitter Oudercommissie  

Marieke van Wijk – Vice-voorzitter Oudercommissie  



 

Beste ouders, verzorgers en teamleden,  
  

Hierbij treffen jullie de financiële verantwoording van de oudercommissie van CBS De Regenboog 

over het afgelopen schooljaar (2018/2019) en de begroting voor het nieuwe 

schooljaar (2019/2020) aan.  

  

Toelichting Realisatie Begroting 2018/2019:  

De OC heeft het afgelopen schooljaar met een positief saldo van € 492,92 afgesloten.   

  

Aan inkomsten is meer binnengekomen dan begroot. Er zijn gedurende het schooljaar meer 

leerlingen op school gekomen dan begroot. Daarnaast was de kledingactie in het 

voorjaar 2019 een groot succes met een record-opbrengst van bijna €900, inclusief de kilo’s van 

groep 8.   

En tenslotte is er een fors hoger bedrag opgehaald met de papierinzameling. Dank hiervoor aan 

de ouders/verzorgers, OC-leden en bedrijven die hier aan hebben bijgedragen.  

  

Aan de uitgavenkant een paar opvallende zaken:  

- Door sponsoring zijn sommige activiteiten (A4D, Pasen) zelfs positief 

afgesloten, hierbij dank aan de sponsors.  

- Het schoolreisje naar de Efteling was uiteraard wat duurder dan gebruikelijk.  

   

Graag bedanken wij alle ouders/verzorgers voor hun bijdrage! Zonder de vrijwillige 

ouderbijdrage, de opbrengst van het oud papier en de kledingactie kunnen wij de extra’s zoals 

het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, etc. niet realiseren.   

  

Toelichting Begroting 2019/2020:  

De begroting voor het nieuwe schooljaar is gebaseerd op een lichte stijging van het aantal 

leerlingen. De vrijwillige ouderbijdrage is gelijk gebleven op € 45,00 per kind. Om 

alle activiteiten door te kunnen laten gaan, zijn we ook dit jaar afhankelijk van de ouderbijdrage 

en de opbrengst van het oud papier en de kledingactie. Zowel het papier als de kleding geeft op 

dit moment nog enige onzekerheid, voor de kleding is mogelijk al een nieuwe partij gevonden, het 

papier staat onder druk door landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen. Dit heeft grote 

aandacht van de OC gezien de enorme bedragen van beide inkomstenbronnen.  

  

Heeft u vragen en/of opmerkingen, stel deze op de jaarvergadering van de 

Oudercommissie op maandagavond 16 september aanstaande.  

  

Hartelijke groeten,  

  

Dave Blom – Penningmeester Oudercommissie  

  
  



 



 

 


