
Verslag van de kascontrole van de Activiteitencommissie (AC) van basisschool ’t Slingertouw, 

betreffende schooljaar 2017-2018, gehouden op donderdag 18 april 2019. 

Aanwezig: 

Lonneke Sevriens  Penningmeester AC 

Koen van Buul   Voorzitter MR (oudergeleding) 

Ivo Wels   Lid MR (oudergeleding) 

Bevindingen: 

Over het schooljaar 2017-2018 zijn nagenoeg alle ouderbijdragen betaald. Van alle activiteiten is 

vooraf een begroting van de kosten gemaakt en zijn de werkelijke kosten overzichtelijk weergegeven. 

Per saldo vallen de uitgaven netjes binnen de begroting. 

De financiële verslaglegging wordt door de penningmeester op een zorgvuldige en gestructureerde 

manier uitgevoerd. Begroting en daadwerkelijke kosten zijn eenduidig en overzichtelijk in kaart 

gebracht. Van alle activiteiten zijn verzamelstaten met (kassa)bonnen/facturen netjes gearchiveerd 

en makkelijk terug te vinden. Hiervoor complimenten aan de penningmeester. 

Steekproefsgewijs zijn tijdens de kascontrole bonnen gecontroleerd die in de verzamelstaten zijn 

opgevoerd. Deze waren allen correct en makkelijk te herleiden. 

Leerlingen van groep 8 gaan op kamp en niet op schoolreis. Hiervoor krijgen zij van de AC hetzelfde 

budget per leerling als voor de schoolreis. Aangezien de kosten voor het kamp aanzienlijk hoger zijn 

wordt er aan de ouders van de groep 8 leerlingen in dat jaar nog een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Voor de leerlingen van een instroomgroep wordt een ouderbijdrage van 25 euro gevraagd. Dit 

bedrag is iets verhoogd aangezien de schoolreis voor deze leerlingen nog in het leerjaar valt en de 

hoogste begroting heeft. 

Van de aanwezige financiële reserve is door de AC een eenmalige uitgave gedaan in de vorm van een 

nieuwe geluidsinstallatie voor de locatie Grasland. Schooljaar 2018-2019 zal dit naar verwachting ook 

voor locatie Waterrijk gedaan worden. 

Eindconclusie: 

Wij zijn er van overtuigd dat de gelden die door de ouders middels de ouderbijdrage zijn betaald, 

voor het betreffende schooljaar op een verantwoorde wijze zijn besteed en dat hiervan een sluitende 

financiële verslaglegging is bijgehouden. De activiteitencommissie en de penningmeester  gaan hier 

op een zeer correcte manier mee om. 


