JAARVERSLAG 2020 – 2021 PENNINGMEESTER OUDERRAAD OBS HET TWEESPAN
In dit verslag worden achtereenvolgens behandeld:
·

De verantwoording van inkomsten en uitgaven van het vorig schooljaar

·

De kascontrolecommissie

·

Een conceptbegroting voor het huidige schooljaar

·

Een voorstel voor de ouderbijdrage, gebaseerd op de conceptbegroting

·

Automatische incasso

Deze onderwerpen worden besproken tijdens de jaarvergadering en er kunnen over de afzonderlijke
posten gedetailleerde vragen worden gesteld. Die worden tijdens de vergadering door mij toegelicht.
Dat kan leiden tot wijzigingen in de begroting of de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage,
zoals ook in voorgaande jaren is gebeurd. Wie na de vergadering nog vragen of wijzigingsvoorstellen
heeft, kan die schriftelijk of via de mail stellen vóór 5 november 2021. Die zal ik vervolgens binnen
een week beantwoorden. Mochten er belangrijke aanpassingen zijn, dan worden die met de ouders
gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen. De definitieve begroting zal vervolgens worden
gepubliceerd op de OBS website.

DE VERANTWOORDING VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN HET VORIG SCHOOLJAAR
In de bijlage vindt u een overzicht van de binnengekomen en uitgegeven bedragen per
begrotingspost. Op enkele items wil ik kort ingaan.
Aan de linkerkant vindt u de bedragen die aan het begin en aan het eind van het schooljaar aanwezig
waren. Rekening NL73 RABO 0353 3538 33 is een rekening courant waarover geen rente gegeven
wordt. Daarom is er ook een spaarrekening met rekeningnummer NL 51 RABO 3284 8586 44. Verder
is er een bescheiden bedrag in de kas.
Toelichtingen op de inkomsten:
·

·

De bouter-bonnen blijven een mooie extra inkomstenbron. Dit jaar hebben we EUR 95,42 mogen
ontvangen. Dus…. blijf ze inleveren !

De ouderbijdrage bedroeg dit jaar EUR 28,50 per kind over een heel schooljaar. Aan het begin van
het schooljaar zijn we gestart met 60 kinderen. De ouderbijdrage van de kinderen die later het jaar
gestart zijn, hebben we dit jaar niet geïnd. Door de Corona hebben we veel van onze activiteiten niet
tot uitvoer kunnen brengen en hebben daarom besloten voor deze kinderen dit jaar geen
Ouderbijdrage te innen. Normaal wordt dit pro rato berekend (EUR 2,85 per maand). Van 53 van de
60 kinderen (= 88% ) hebben wij een ouderbijdrage ontvangen.
·

Helaas is de schoolreis van dit jaar niet doorgegaan. Door de Corona was het niet toegestaan om
met alle kinderen van groep 1-6 in een bus te zitten en ook was de locatie op het geplande
moment nog niet toegankelijk voor publiek.

·

·

Omdat het schoolkamp van vorig jaar niet kon doorgaan, zijn de leerlingen van groep 7 & 8
dit jaar, ondanks alle restricties mbt “Corona” op kamp geweest. Hiervoor is een extra
bijdrage van EUR 80,= per kind geïnd. Ondanks dat de Efteling niet op het programma stond,
is het toch een heel leuk kamp geworden. De gelden die over zijn gebleven uit dit budget zijn
gebruikt voor de eigen bijdrage aan de afscheidsweek (normaal EUR 12,50/ kind). Dit geldt
ook voor het afscheid van de kinderen uit groep 7 van komend schooljaar.
Voor het afscheid van groep 8 is dus geen additionele bijdrage geïnd. Wel is er een bijdrage
van het team ontvangen voor de afscheids-BBQ.

Toelichtingen op de uitgaven:
·

Ondanks dat er geen Kerstfeest gevierd is afgelopen schooljaar, heeft de Ouderraad wel de
school in Kerstsfeer gebracht. De kosten uit het overzicht zijn dan ook gemaakt om de school
te versieren.

·

De Corona opkikker was een zakje popcorn voor alle kinderen met daarbij een aantal
suggesties voor een leuke film om thuis te bekijken.

·

Zoals reeds eerder beschreven in het verschil in inkomsten en uitgaven van het schoolkamp
gebruikt/ gereserveerd voor het afscheid van groep 8 van afgelopen en komende jaar.
Daarbij was EUR 80,= al reeds ontvangen van stichting Leergeld Alblasserwaard in het vorig
boekjaar voor één van de kinderen. Deze zijn dus niet verwerkt in de inkomsten van het
huidige schooljaar.

·

Relaties; Afgelopen jaar is de zoon van meester Niels geboren. De Ouderraad heeft hiervoor
een kadootje aangeboden. Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen van 2 van onze
Ouderraadleden en een bedankje geregeld namens alle ouders en kinderen voor de overblijf
moeders.

·

Groep 8 bestond dit jaar uit 12 leerlingen. Ook dit jaar is de musical “Expeditie Beachclub” dit
jaar van tevoren opgenomen door de leerlingen van groep 7 & 8. De kinderen hebben de
musical gezamenlijk bekeken tijdens een heuse filmavond. De ouders hebben deze
tegelijkertijd via Teams thuis kunnen bekijken. Donderdag was de laatste dag voor de
kinderen van groep 8. Ze hebben eerst de andere groepen getrakteerd op een ijsje en zijn
daarna gaan zwemmen in de Giessen bij het huis van Lynn van Wieringen. De dag werd
daarna afgesloten met een diner (BBQ) op school en aansluitend het definitieve afscheid met
de ouders en de leerkrachten.

·

De post ‘Decoraties & inrichting’ is het afgelopen jaar overschreden met EUR 78,45. Op deze
post zijn de kosten van het vullen van de bloembakken op het schoolplein gebruikt.
Daarnaast hebben we de kast met alle spullen voor de musical eens goed geordend.

KASCONTROLECOMMISSIE
Naar goed gebruik is het na de commentaren en toelichtingen de beurt aan de kascontrolecommissie
om decharge te verlenen aan de penningmeester.
De controle is dit jaar uitgevoerd door Annette de Kreij & Tatjana Karelse op 7 oktober.

Voor Annette was dit de tweede keer in de kascontrolecommissie. Daarmee is zij aftredend en wordt
gezocht naar een nieuw lid. Dit kost u eind september ongeveer 1 uurtje (met een kop koffie/ thee).
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar annemieksmits@live.nl

CONCEPTBEGROTING SCHOOLJAAR 2021 – 2022
Alle aannames in deze begroting zijn in overleg met de voorzitter van de ouderraad tot stand
gekomen. Ze staan evenwel nog niet vast: dat gebeurt na de inspraakronde.
Wij als Ouderraad hopen natuurlijk dat we dit jaar weer zoveel mogelijk leuke extra activiteiten
mogen en kunnen organiseren.
·

Het aantal ouders dat de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt, is 12%. Er wordt best veel
actie ondernomen om deze bijdrage te ontvangen. Het blijft daarom een aandachtspunt om
te vragen om een automatische incasso. Het is dan geen garantie dat we het geld ook
daadwerkelijk ontvangen, maar levert waarschijnlijk toch voordeel op. Ook wordt de mensen
wederom de mogelijkheid geboden om het toegekende bedrag in termijnen te betalen. Dit
kan dan zijn per kwartaal maar bijvoorbeeld ook per maand.

·

We willen nogmaals het bestaan van de stichting Leergeld Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
onder de aandacht brengen. Het is een stichting die in het leven is geroepen voor de mensen
die niet de middelen hebben om aan hun verplichtingen te voldoende zoals het schoolreisje
en de vrijwillige ouderbijdrage. De mensen kunnen zich hierbij aanmelden waarna er een
beoordeling komt. De stichting helpt dan evt. deze mensen zodat alle kinderen gewoon met
alle activiteiten kunnen meedoen.

AUTOMATISCHE INCASSO
Ruim 63% van de ouders betaalt met een automatische incasso. Dat percentage is na veel
jaren eindelijke weer eens gestegen (vorig jaar 59%). Wie automatisch betaalt krijgt bericht
via de mail wat en wanneer er wordt geïncasseerd. Wie niet middels een incassomachtiging
betaalt, krijgt eveneens bericht over de hoogte van het te betalen bedrag en het juiste
bankrekeningnummer, met daarnaast het verzoek om toch een machtiging af te geven.

VOORSTEL VOOR DE OUDERBIJDRAGE
Uit de laatste kolom in de begroting kunt u lezen welke posten uit de ouderbijdrage allemaal betaald
worden. Het schoolreisje en het schoolkamp worden in principe door de ouders zelf gedragen buiten
de vrijwillige ouderbijdrage om.

Daarnaast zijn er een post duurzame goederen van EUR 400,= en een post Corona opkikker/ diner in
de begroting opgenomen. Deze posten worden beide niet meegenomen in de berekening van de
Ouderbijdrage van het komende schooljaar, maar zullen uit het spaarsaldo van de Ouderraad betaald
worden. Post “Duurzame goederen” zal worden gebruikt voor nieuwe versieringen voor de Sint
(nieuwe pruik & baard, Roetveegpieten) en vernieuwing van de Kerstversiering, waaronder nieuwe
bomen voor in de klassen.
“Corona opkikker/ diner” zal worden gebruikt voor het eten van patat op school. Oorspronkelijk zou
dit het Kerst diner van afgelopen jaar zijn, daarna een ‘welkom terug op school’-diner na de periode
van thuisscholing, maar door alle restrictie mbt de Corona heeft dit nog steeds niet plaatsgevonden.
Dit zal wel gebeuren in het schooljaar 2021-2022 en daarom uit het huidige banksaldo betaald
worden en niet uit de bijdrage van 21-22.
Kijkend naar het budget voor 21-22 zou dat resulteren in een ouderbijdrage van EUR 29,55 op basis
van 55 kinderen. Geen rekening houdend met niet betalende kinderen en de instroom van nieuwe
kinderen. Aangezien we nog steeds een reserve hebben op de spaarrekening en wederom scherp
zullen toezien op de vastgestelde budgetten, willen we daarom voorstellen om het bedrag gelijk te
laten aan het afgelopen jaar: EUR 28,50
Laten we hopen dat het aantal betalende ouders komend schooljaar weer zal toenemen.
Ten slotte heeft de Ouderraad in overleg met het Team besloten het spaarsaldo te gebruiken voor
een klimmuur op het ‘Juf Beaplein’. Deze zal in de herfstvakantie 2021 geplaatst worden.

