Ouderfonds “Vrienden van de Annie”
Jaaroverzicht en financiële verantwoording
schooljaar 2018-2019
Verantwoording
Het schooljaar 2018-2019 was nog maar nauwelijks begonnen toen de eerste geluiden ons bereikten dat de
school intern volledig gerenoveerd zou gaan worden. Die renovatie zou plaatsvinden gedurende het volledige
schooljaar 2019-2020.
Die grondige renovatie maakte het niet zinvol om in dit boekjaar uitgaven te doen aan het gebouw.
Het bestuur heeft zich dit boekjaar gericht op het vergroten van het aantal donateurs en aan het vergroten van
onze bekendheid bij personeel en nieuwe ouders.
We vroegen de docenten wel of er behoefte was aan roerende zaken, die gemakkelijk konden worden
meeverhuisd. Hieruit volgde de vraag naar speldozen en games, voor elke groep wat specifieks. Tegen het eind
van dit boekjaar heeft deze vraag geleid tot de aanschaf van speldozen en games voor een bedrag van € 1.693,70.
We sloten het boekjaar met een batig saldo van € 12.835,=.
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Financiële verantwoording
Hieronder vindt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Ouderfonds.
Uiteraard zijn voor alle uitgaven facturen of meer details over de inkomsten op verzoek beschikbaar ter inzage
bij het Ouderfonds. Deze cijfers worden ook gecontroleerd door de MR.

De Balans van de Stichting bestaat uitsluitend uit banksaldo en Stichtingskapitaal

Het bestuur
Het bestuur van het Ouderfonds bestond in het schooljaar 2018-2019 uit de onderstaande personen.
• Voorzitter: Peter Bob Deelen. Hij is vader van Lex (groep 4), Lily en Charlotte (groep 2)
• Penningmeester: Patrice van Oostaijen. Hij is vader van Daniel (groep 5) en Benjamin (groep 2).
• Secretaris: Evelyn van Dijk. Evelyn is moeder van Tom (groep 6).
• Bestuurslid: Reneko Elema. Reneko is vader Maite (groep 4) en Bente (groep 2)
• Bestuurslid: Jurgen Vernimmen. Hij is vader van Wouter (groep 5), Jelle (groep 4) en Floor (groep 2)
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