Jaarverslag Bestuur Oudervereniging 2018-2019

Beste ouders,
Hier voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van de oudervereniging van de
P.W.A. In dit verslag geven wij een kort overzicht van de georganiseerde activiteiten
die wij afgelopen schooljaar hebben georganiseerd. Ook vindt u de jaarrekening
over het schooljaar 2018-2019 en de begroting voor 2019-2020.
Tijdens de jaarvergadering op 15 oktober 2019 zal dit verslag toegelicht worden en is
er ruimte voor uw vragen. Na een korte pauze zal een preventiewerker van Tactus
Verslavingszorg een presentatie houden over mediagebruik voor kinderen. Hoe
maak je sociale media en gamen onderdeel van een gezonde levensstijl? Hoe
breng je het gesprek hierover met je kind op gang? En wanneer moet je je zorgen
gaan maken? Je hoort het allemaal tijdens de presentatie!
Naast de leden van het BOV zijn alle ouders die zich inzetten om alle activiteiten tot
een succes te maken natuurlijk onmisbaar. We hopen daarom u allen te zien tijdens
de jaarvergadering!

Met vriendelijke groet,
Namens alle leden van het BOV
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Agenda jaarvergadering 15 oktober 2019
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2018
5. Jaarverslag 2018-2019
6. Financieel overzicht 2018-2019
7. Verslag kascommissie
8. Begroting 2019-2020
9. Afscheid en continuering van bestuursleden Oudervereniging
10. Rondvraag
11. Sluiting
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Notulen jaarvergadering 2017-2018 12 oktober 2018
AANWEZIG
BOV:

Martijn (voorzitter)

Marinda

Monique

Renske

Else

Team:

Christie

Henny

Ouders:

Marion Anneveldt

Maaike van de Beek

Jan Albert Berkhof

Robin Dragt

Sebastiaan Guliker

Arjan de Ridder

Marije Roetman

Lilian Visser

Michael van Zuijlekom

Willeke van Zuijlenkom

Paulina Kozak

1. Opening door de voorzitter
2. De agenda wordt vastgesteld.
3. Er zijn geen ingekomen stukken.
4. De notulen van de jaarvergadering op 12 oktober 2017 worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2017-2018 is akkoord.
6. Financieel overzicht 2017-18
De ouderbijdrage is niet kostendekkend voor alle activiteiten. Dit wordt ruim
opgevangen door het oud papier. Het bedrag is ondanks flinke reserves al meerdere
jaren gelijk gehouden omdat de inkomsten van oud papier onzeker zijn. Wanneer
het niet lukt de drie plekken gevuld te houden worden deze aan een andere
school/vereniging gegeven.
7. Het verslag van de kascommisie is akkoord.
8. Begroting 2018-2019
De grote reserve wordt nog aangehouden met het oog op de nieuwbouw. Er zal
dan een donatie gedaan worden aan de school voor het nieuwe schoolplein.
Binnenkort is er een presentatie van het plan voor het nieuwe schoolplein. Daarna is
er meer inzicht in de kosten en zal de hoogte van de donatie vastgesteld worden.
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Ook wordt dan na overleg met de school en het team een nieuwe reservebedrag
vastgesteld.
De ouderbijdrage blijft dit jaar gelijk op €47,50, de reden zoals vermeld bij punt 6. Dit
bedrag is vergeleken met andere scholen normaal of aan de lage kant.
9. Monique, Fleur en Laura worden bedankt voor al hun inzet de afgelopen jaren in
de BOV. Marije en Renske worden welkom geheten.
10. Rondvraag
Het leerlingenaantal is een reden tot zorg. De hoop is dat de nieuwbouw hier een
impuls aan zal geven maar er moet ook zeker nadruk worden gelegd op de inhoud
van het onderwijs. Christie en Sebastiaan zijn in overleg over de PR van de school.
11. De voorzitter sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun komst en
nodigt iedereen uit voor de aansluitende borrel.
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Verslag georganiseerde activiteiten
Dit jaarverslag geeft een samenvatting van alle activiteiten die de oudervereniging,
in samenwerking met het team, georganiseerd heeft. In chronologische volgorde
wordt hieronder verslag gedaan van deze activiteiten. Het bestuur heeft vijf keer
vergaderd. De vergaderingen zijn vanuit het team bijgewoond door Henny
Walravens.

Bag2School
Aan de oproep om oude kleding, schoenen en textiel bij school in te leveren is flink
gehoor gegeven. Christie had af en toe moeite haar bureau terug te vinden maar
alles voor het goede doel! In totaal is er maar liefst ruim €500,- opgehaald.

Oud papier
Iedere eerste zaterdag van de maand staan er drie ouders achterop de
vrachtwagen om in Ermelo west oud papier te verzamelen. Naast dat het de lopers
lichaamsbeweging, een warm saucijzenbroodje en af en toe natte kleren oplevert,
geeft het ook een flinke bijdrage aan de inkomsten van de oudervereniging. Zoals
vaker benadrukt is dit voor ons onmisbaar. In 2018-2019 is er meer dan €5.000,- bij
elkaar gelopen.

Sinterklaas
Sinterklaas was duidelijk op de hoogte van de nieuwe school want op 5 december
kwam hij samen met de Pieten in een bus van Tapijthandel Succes bij school aan. De
juffen waren iets minder blij met het tapijt van kruidnoten dat die dag gestrooid
werd, maar alle kinderen gingen na een gezellige ochtend vrolijk naar huis.

Kerst
Nadat Sint weer vertrokken was, werden de kinderen van de bovenbouw in touw
gezet om de school in kerstsfeer te brengen. De kerstversiering verliep gemoedelijk
met het kerststukje knutselen en een door de ouders gemaakt buffet. Zij kwamen zelf
ook in grote getalen (sfeer) proeven. Misschien volgend jaar ook een buffet voor de
ouders?

Vastenactie
Na een powerpoint presentatie over Houses4Nepal ging op 6 maart de vastenactie
van start. Dit jaar werd er geld ingezameld voor de aanschaf van boeken in een
nieuwe schoolbibliotheek in Nepal. Er werden allerlei klusjes gedaan, film gekeken op
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school, gerend voor een sponsorloop en geduimd voor de hoofdprijs in de loterij
tijdens de rommelmarkt. In totaal is er €1950,00 opgehaald! Daar zijn vast veel mooie
boeken van gekocht!

Koningsspelen
Omdat de last minute georganiseerde Koningspelen in 2017 zo goed bevielen, werd
er dit jaar gekozen om het weer zelf te organiseren. De kinderen uit groep 1 t/m 3
vermaakten zich met oudhollandse spelletjes in en om school. De kinderen uit groep
4 t/m 6 leefden zich uit met voetbal, cricket en pijl en boog. Ook de stormbaan was
een groot succes. Groep 7 en 8 hebben clinics gevolgd die door Heel Ermelo
Beweegt werden georganiseerd.

Avondvierdaagse
Voor het eerst sinds jaren weer een echte avondVIERdaagse. Sinds dit schooljaar
wordt het inschrijfgeld door de BOV betaald. De eerste avond verliep bij de 9 KM
wat onrustig maar nadat dit de volgende dag in de klas besproken is hebben de
kinderen hun beste been voortgezet. Op donderdagvond mochten 75 kinderen een
medaille in ontvangst nemen.

Schoolfeest
Op vijf juli vierden we het schoolfeest. Na een knutselactiviteit op school vertrokken
de kinderen in groepjes naar het dorp om daar alle “vossen” te vinden in een
vossenjacht. Na afloop was er een gezellig en smakelijk pannenkoekenfeest op het
plein.
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Exploitatierekening 2018-2019
Werkelijk
(€)

Begroot
(€)

INKOMSTEN
Normale inkomsten
Ouderbijdrage
Rente

2.943
2

3.325
0

Totaal normale inkomsten

2.945

3.325

Bijzondere inkomsten
Giften
Oud papier
Bag 2 school
Kamp

128
5.180
543
1.020

0
6.000
300
1.020

Totaal bijzondere inkomsten

6.871

7.320

TOTAAL INKOMSTEN

9.815

10.645

Normale uitgaven
Carnaval
Sinterklaas
Kerst
Schoolreis
Sporttoernooien/evenementen
Kado's
Administratiekosten
Kamp groep 8
Jaarafsluiting/musical groep 8
Jaarvergadering/ouderavond
Schoolfeest
Kosten vastenactie
Bankkosten
Onvoorzien

0
616
54
1.972
389
200
418
420
49
161
206
0
144
288

50
750
200
2.025
250
250
180
430
100
150
700
40
125
100

Totaal normale uitgaven

4.917

5.350

UITGAVEN
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Bijzondere uitgaven
Donatie school
Bag 2 school
Kamp groep 8

373
1.711
1.220

7.500
300
1.300

Totaal bijzondere uitgaven

3.304

9.100

TOTAAL UITGAVEN

8.221

14.450

Totaal normale inkomsten
Totaal normale uitgaven

2.945
4.917

3.325
5.350

-1.972

-2.025

Totaal bijzondere inkomsten
Totaal bijzondere uitgaven

6.871
3.304

7.320
9.100

Resultaat bijzonder

3.567

-1.780

TOTAAL RESULTAAT

1.595

-3.805

Resultaat normaal
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Toelichting op exploitatierekening 2018-2019
In het financiële overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen de normale en de
bijzondere geldstromen.

Reserve Bag2School en reserve vastenactie
De reserves bag2school en vastenactie zijn gelden welke aan de school
toebehoren.
Op verzoek van de school staat dit geld “geparkeerd” op de bankrekening van de
oudervereniging. Dit jaar is op verzoek van school de hele reserve en de inkomsten
bag 2 school overgemaakt ten behoeve van het schoolplein, totaal was dit
€1.711,14.
De reserve komt hiermee uit op €0,-.
Uit de reserve van de vastenactie is een bedrag van € 38,49 gehaald om het
resultaat van de vastenactie van dit jaar af te ronden op het mooie bedrag van €
1.950,-. Tevens is er een nagekomen subsidie ontvangen van €45,17 van vorig
boekjaar. De reserve komt hiermee uit op €486,06.

Normale geldstroom
Uit de normale inkomsten (de ouderbijdragen) worden de normale activiteiten van
de oudervereniging gefinancierd. De normale activiteiten zijn onder andere het
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de jaarvergadering, het schoolfeest, diverse
sporttoernooien, het schoolreisje en dit jaar voor het eerst ook de koningsspelen.
Overschotten en tekorten komen respectievelijk ten gunste en ten laste van de
normale reserve.

Doordat meer ouders dan voorzien de ouderbijdrage niet of slechts gedeeltelijk
hebben kunnen voldoen zijn de normale inkomsten lager dan begroot. De normale
uitgaven zijn dit schooljaar binnen de begroting gebleven, maar vielen wel een stuk
hoger uit dan de inkomsten.
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:
- De oudervereniging heeft de kosten van Parro en de avondvierdaagse op zich
genomen.
- Door wisseling van penningmeester zijn bankkosten en administratiekosten
toegenomen.
- Dit jaar is het schoolfeest (succesvol) georganiseerd met lagere uitgaven, het
resterende budget is uitgegeven aan de (eveneens geslaagde) koningsspelen,
verantwoord onder onvoorzien.
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De uitgaven lagen op €62,31 per kind bij een ouderbijdrage van € 47,50, waarvan
78% is voldaan. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 1.972,- en de normale
reserve neemt dan ook met dit bedrag af.

Bijzondere geldstroom
De bijzondere geldstromen zijn inkomsten en uitgaven die niet direct bedoeld zijn
voor de algemene activiteiten van de oudervereniging. Hieronder vallen de
inkomsten van het ophalen van oud papier en de giften. Uit deze bijzondere
inkomsten wordt het tekort voor de normale uitgaven aangevuld. Tevens kunnen we
hiervan de uitgaven betalen voor kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn de
ouderbijdrage te betalen. Daarnaast bouwen wij hiermee een reserve op om onze
school bij bijzondere projecten te ondersteunen, zodat de school meer geld
beschikbaar houdt voor onderwijsdoeleinden. Hieronder valt ook een bijdrage aan
de nieuwe school die dit jaar gerealiseerd is. Verder vinden wij het belangrijk om een
reserve aan te houden mocht het oud papier (deels) wegvallen. Dan hoeven wij de
ouderbijdrage niet direct drastisch te verhogen.

Giften/oud papier
Het afgelopen schooljaar is een bedrag ad € 128,- aan giften van ouders
ontvangen, waarvoor bijzondere dank! Daarnaast is € 5.180,- door ouders aan oud
papier opgehaald.
Dit jaar is hiervan €373,- aan de school gedoneerd voor de aanschaf van nieuwe
bekers, borden en ranjakannen. De bijdrage voor de nieuwbouw is niet in dit
schooljaar gedaan omdat de nieuwbouw pas vlak voor de zomer is opgeleverd. De
bijdrage zullen wij komend jaar doen en zal voornamelijk ten goede komen aan het
nieuwe schoolplein. De bijzondere reserves zijn dan ook met € 4.935,- toegenomen.
Kamp groep 8
Voor het vierde jaar ging groep 8 naar het Swifterkamp. Hiervoor hebben de ouders
een aparte bijdrage betaald van € 60,- . De kosten voor het kamp (Swifterkamp,
boodschappen en afsluitend etentje) bedroegen € 1.640,-. Hiervan is € 420,- van de
normale uitgaven betaald (dit bedrag is tot stand gekomen door de kosten van de
schoolreis per kind (€ 24,65) te vermenigvuldigen met het aantal kinderen uit groep 8
(17)). Het resterende bedrag van € 1.220,- gaat van de reserve kamp af. De bijdrage
van de ouders van €1.020,- wordt toegevoegd aan de reserve kamp. Per saldo
neemt deze reserve dan ook met € 200,- af.
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Resultaatberekening

Beginsaldo Mutatie bij
Normale reserve

Mutatie af

Eindsaldo

Verschil

€ 7.132,41

€ 2.944,68

€ 4.916,64

€ 32.601,00

€ 5.307,29

€ 372,79

€37.535,50

€ 4.934,50

Reserve
vastenactie

€ 479,38

€ 45,17

€ 38,49

€ 486,06

€ 6,68

Reserve
bag2school

€ 1.167,84

€ 543,30

€ 1.711,14

€ 954,05

€ 1.020,00

€ 1.220,00

€ 754,05

- € 200,00

€ 42.334,68

€ 9.860,44

€ 8.259,06

€ 43.936,06

€ 1.601,38

Bijzondere reserve

Reserve kamp
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€ 5.160,45 - €1.971,96

€ 0,00 - €1.167,84
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Begroting 2019-2020
Per leerling
(*)
(€)

Totaal
(€)
INKOMSTEN
Normale inkomsten
Ouderbijdrage
Rente

3.088
0

Totaal normale inkomsten
Bijzondere inkomsten
Bag 2 school
Oud papier
Kamp

47,50
3.088

500
5.200
420

70,00

Totaal bijzondere inkomsten

6.120

TOTAAL INKOMSTEN

9.208

UITGAVEN
Normale uitgaven
Carnaval
Sinterklaas
Kerst
Schoolreis
Sporttoernooien/evenementen
Kado's
Kamp groep 8
Jaarafsluiting/musical groep 8
Jaarvergadering/ouderavond
Schoolfeest
Koningsspelen
Vastenactie
Administratiekosten
Bankkosten
Onvoorzien

25
900
300
1.589
400
250
124
100
200
250
350
0
450
150
100

Totaal normale uitgaven

0,30
10,84
3,61
20,63
4,82
3,01
1,49
1,20
2,41
3,01
4,22
0,00
5,42
1,81
1,20
5.187
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Bijzondere uitgaven
Donatie school
Bag2School
Kamp groep 8

20.000
500
896

Totaal bijzondere uitgaven

21.396

TOTAAL UITGAVEN

26.583

Totaal normale inkomsten
Totaal normale uitgaven

3.088
5.187

Resultaat normaal

-2.100

Totaal bijzondere inkomsten
Totaal bijzondere uitgaven

6.120
21.396

Resultaat bijzonder

-15.276

TOTAAL RESULTAAT

-17.376

Aantal leerlingen
Groep 8
Niet groep 8

83
6
77
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Toelichting op begroting 2019-2020
Wij verwachten dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 € 63,99 per
leerling zou moeten bedragen om de begrote normale uitgaven van dat schooljaar
te kunnen dekken. Hierbij is uitgegaan van een leerlingaantal van 83 en een
uitvalpercentage van 22%. Dat wil zeggen dat wij verwachten dat 22% van de
ouders niet in staat zal zijn de ouderbijdrage te kunnen betalen. Dit is gebaseerd op
het aantal ouders dat in het afgelopen schooljaar de ouderbijdrage niet heeft
kunnen betalen. Het jaar daarvoor was dit 12,5%.
Gezien het toenemend percentage ouders dat niet in staat is de ouderbijdrage te
voldoen, zetten wij ons, samen met directie van school, actief in om deze ouders te
stimuleren een kindpakket aan te vragen bij de gemeente. Hieruit kunnen zij de
ouderbijdrage voldoen, maar dit pakket biedt ook meer voordelen zoals de
vergoeding van sportcontributies.

Wij stellen voor, mede gezien de hoogte van de normale en bijzondere reserves, de
ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 gelijk te houden op € 47,50 per leerling.
We zullen dan interen op de normale reserve. De normale reserve is echter
voldoende om het negatieve saldo van de normale inkomsten minus normale
uitgaven in het schooljaar 2019-2020 op te vangen. Op termijn zullen wij ook de
bijzondere reserve gaan benutten indien het huidige verschil tussen inkomsten en
uitgaven blijft bestaan. Zolang de bijzondere inkomsten uit het oud papier aanwezig
zijn, achten wij dit acceptabel.
De belangrijkste wijzigingen in de begroting zijn:
- Kerst en sinterklaas zijn ruimer begroot omdat in verband met de nieuwe school ook
nieuwe versiering wordt aangeschaft. Ook zijn de pakken toe aan een beurt bij de
stomerij.
- De kosten voor het schoolreisje zijn dit jaar ca €400,- lager uitgevallen. Deze
bespaarde kosten mogen bij het volgende schoolreisje bovenop het reguliere
budget worden besteed.
- Dit jaar zitten er 6 leerlingen in groep 8. Voor het kamp geldt eigenlijk een minimum
van 20 leerlingen waarvoor wij moeten betalen. Er is nu als uitzondering hierop een
vaste prijs besproken voor de komende 2 jaar. Hierdoor liggen de kosten lager dan
bij het minimum van 20 leerlingen (- €515,-) maar de prijs per kind stijgt wel van €60,naar €85,- incl begeleiding. Hierdoor is de ouderbijdrage voor het kamp door de
schooldirectie vastgesteld op €70,-

Verwacht wordt dat de bijzondere inkomsten komend schooljaar ook lager zullen zijn
dan de bijzondere uitgaven, mede doordat wij verwachten dat er uitgaven t.b.v. de
nieuwe school gedaan zullen worden in dit schooljaar. Het is nu nog niet exact vast
te stellen wat deze uitgave zal zijn. In de begroting is dan ook een stelpost
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opgenomen van €20.000,-, maar gezien de reserves is er ruimte voor eventuele
hogere uitgaven. Wij hebben vastgesteld dat wij een buffer van ca €10.000,verantwoord achten (ca 2x oud papierinkomsten).
Het totale resultaat zal dan ook negatief uitvallen.
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Bezetting Bestuur Ouder Vereniging
Schooljaar 2018-2019
Martijn Roest – voorzitter
Else Berends – penningmeester
Renske de Jongh – secretaris
Jonna Bouwman
Marije Roetman
Marinda Geitenbeek
Sigrid Fredriksen
Suzan Guliker

Schooljaar 2019-2020
Robin van den Dragt – voorzitter
Else Berends – penningmeester
Renske de Jongh – secretaris
Jonna Bouwman
Marije Roetman
Suzan Guliker
Vivianne Doens
Willeke van Zuijlekom

Interesse om ons team te komen versterken? Helpende handen zijn altijd welkom.
Spreek ons gewoon eens aan voor meer informatie!
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