Ermelo, 1 oktober 2018

Beste ouders,
Langs deze weg nodigen wij u allen uit voor de Jaarvergadering van de Oudervereniging van
de RKPWA op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur in de aula.
Tijdens de jaarvergadering zullen de jaarstukken van het BOV, zoals het verslag van de
activiteiten, de jaarrekening 2017-2018 en de begroting voor 2018-2019, worden behandeld.
Naast de leden van het BOV zijn alle ouders die zich inzetten voor de RKPWA onmisbaar. We
hopen daarom u allen te zien tijdens de Jaarvergadering van de Oudervereniging!
Met vriendelijke groeten,
Namens alle leden van het BOV
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Agenda jaarvergadering Oudervereniging dinsdag 16 oktober 2018
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2017
5. Jaarverslag 2017-2018
6. Financieel overzicht 2017-2018
7. Verslag kascommissie
8. Begroting 2018-2019
9. Afscheid en continuering van bestuursleden Oudervereniging
10. Rondvraag
11. Sluiting
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Notulen Jaarvergadering schooljaar 2016-2017 12 oktober 2017
Aanwezig:
BOV
Monique Bos (vz), Laura de Ridder, Marinda Geitenbeek,
Else Berends
Team:
Ouders:
Afwezig:

Christie van Seventer, Inge Heijnen, Henny Walravens
Arjan de Ridder, Marion Anneveldt, Gerda Smid,
Sebastiaan Guliker
Martijn Roest, Lilian Visser, Fleur Mentink, Marlies Prust

1.

Opening door de voorzitter. Iedereen wordt welkom geheten.

2.

Agenda wordt vastgesteld.

3.

Geen ingekomen stukken.

4.

Notulen goedgekeurd.

5.

Jaarverslag 2016-2017 is akkoord.

6.

Financieel overzicht 2016-2017
De ouderbijdrage is op een aantal na allemaal binnen.
De opbrengst van Bag2school wordt gebruikt voor de onkosten van de creamiddag.
De opbrengst van het oud papier is hoger door een extra persoon die meeloopt.

7.

Verslag kascommissie is akkoord.

8.

Begroting schooljaar 2017-2018
Ondanks het positieve saldo, blijft de vrijwillige ouderbijdrage € 47,50.

9.

Er is afscheid genomen van Marleen, Laura P. en Sibrand.
Marinda wordt welkom geheten als nieuw lid van het BOV.

10.

Rondvraag/mededelingen
- Voorstel om een BOV pagina op de website te plaatsen. Zo kunnen (nieuwe) ouders
informatie vinden wat het BOV doet.
- Zijn er concrete plannen om leden te werven?
Direct aanspreken van ouders, oproepjes plaatsen op de website, infolder en op
facebook.

11.

Monique bedankt ieder voor zijn/haar komst en sluit de jaarvergadering.
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Inleiding
Dit jaarverslag geeft een samenvatting van alle activiteiten waar de oudervereniging op
enigerlei wijze, in samenwerking met het team, bij betrokken is. De vergaderingen van het
BOV zijn bijgewoond door Henny Walravens. In chronologische volgorde wordt hieronder
verslag gedaan van deze activiteiten, georganiseerd in het schooljaar 2017-2018.
Bag2School
Aan de oproepen om oude kleding, schoenen en textiel bij school in te leveren is flink gehoor
gegeven. In totaal is er 1650 kilo ingeleverd! Dit leverde de school €450,- op.
Oud papier
Een aantal zaterdagen per jaar staan er ouders van school op de vrachtwagen om oud papier
in te zamelen. Hiermee halen zij een flink bedrag, afgelopen jaar ruim €6500,-!
Sinterklaas
Nadat op 20 november de school mooi werd versierd, was het op vrijdag 1 december eindelijk
zover. Vol verwachting stonden alle kinderen op het grote plein al luid zingend te wachten op
de Sint. Dit jaar kwam hij met zijn Pieten aan op een brandweerwagen. Na een gezamenlijke
opening waarbij Sint flink gevulde dozen voor de schoolbieb cadeau gaf, hebben alle groepen
het feest in eigen lokaal voortgezet en ging iedereen aan het einde van de ochtend blij met
een mooi cadeau naar huis.
Kerst
Dit jaar werd er geen beroep gedaan op de ouders om de school in kerstsfeer te brengen
maar mochten de kinderen van de bovenbouw zelf aan de slag om de gangen en klassen te
versieren. Na een feestelijke ochtend die goed verliep is een deel van de versieringen
uitgedeeld aan ouders. Dit omdat het dringend aan vervanging toe was. Er zijn meteen nieuwe
kunstbomen en versieringen aangeschaft zodat we er weer een paar jaar mee vooruit kunnen.
Schoonmaakavond
Op 22 januari waren er weer een hoop ouders in de weer om de school schoon te maken.
Vastenactie
Dit jaar hebben de kinderen geld opgehaald voor de Foodbank Albanië. Nadat Nathan uit
groep 8 en zijn moeder Fleur in alle klassen uitleg hadden gegeven over het project gingen
de kinderen aan de slag met klusjes doen. De periode werd traditiegetrouw afgesloten met de
rommelmarkt. Nieuw dit jaar was de kippenbioscoop waarbij kinderen ‘s avonds op school een
film konden kijken onder het genot van een bakje popcorn. Volgens de kinderen een groot
succes en zeker voor herhaling vatbaar. In totaal is er €2248,95 opgehaald voor Albanië.
Avondvierdaagse
Helaas waren de weersvoorspellingen zo dat er alweer geen vier dagen gewandeld kon
worden. Maar gelukkig was de stemming daar niet minder om. Mede dankzij de goede hulp
van ouders bij drinkposten en als begeleiding is alles goed verlopen.
Schoolfeest
Door wat problemen tijdens de voorbereidingen verliep het schoolfeest niet geheel volgens
plan. Maar de kinderen hebben zich er niet minder door vermaakt. Op een zonnig schoolplein
werd het na een gezamenlijke lunch één groot waterballet.
Afscheidsavond
Voor groep 8 was het tijd om de basisschoolperiode af te sluiten. Dit deden ze door samen de
musical ‘Monsterhit’ te spelen, muzikaal ondersteund door groep 7.
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EXPLOITATIEREKENING BOV 2017-2018
Werkelijk
(€)

Begroot
(€)

INKOMSTEN
Normale inkomsten
Ouderbijdrage
Rente

3.868
3

4.038
25

Totaal normale inkomsten

3.871

4.063

Bijzondere inkomsten
Giften
Oud papier
Bag 2 school
Werkweek

95
6.537
495
1.380

0
5.500
300
1.380

Totaal bijzondere inkomsten

8.507

7.180

12.378

11.243

Normale uitgaven
Carnaval
Sinterklaas
Kerst
Schoolreis
Sporttoernooien/evenementen

57
706
216
1.944
180

50
750
200
1.950
175

Cadeaus
Administratiekosten
Werkweek groep 8
Jaarafsluiting/musical groep 8
Jaarvergadering/ouderavond
Schoolfeest
Kosten vastenactie
Bankkosten
Onvoorzien

313
0
476
105
142
620
45
125
0

100
0
477
250
0
750
25
125
200

4.929

5.052

0
0
247

3.000
100
0

TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN

Totaal normale uitgaven
Bijzondere uitgaven
Donatie school
Overblijf
Bag 2 school
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Werkweek

1.668

1.450

Totaal bijzondere uitgaven

1.915

4.550

TOTAAL UITGAVEN

6.844

9.602

Totaal normale inkomsten
Totaal normale uitgaven

3.871
4.929

4.063
5.052

-1.058

-989

Totaal bijzondere inkomsten
Totaal bijzondere uitgaven

8.507
1.915

7.180
4.550

Resultaat bijzonder

6.592

2.630

TOTAAL RESULTAAT

5.534

1.641

Resultaat normaal
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TOELICHTING OP HET FINANCIEEL OVERZICHT BOV 2017-2018
In het financiële overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen de normale en de
bijzondere geldstromen.
RESERVE BAG2SCHOOL EN RESERVE VASTENACTIE
De reserves bag 2 school en vastenactie zijn gelden welke aan de school toebehoren. Op
verzoek van de school staat dit geld “geparkeerd” op de bankrekening van de
oudervereniging. Van de bag2school inkomsten is dit jaar een mobiele geluidsinstallatie
aangeschaft. Deze uitgaven waren lager dan de inkomsten, waardoor de reserve hiervan met
€ 248,- is toegenomen. Uit de reserve van de vastenactie is een bedrag van € 51,05 gehaald
om het resultaat van de vastenactie van dit jaar af te ronden op het mooie bedrag van € 2.300,.
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, het carnavalsfeest, de ouderavond, diverse sporttoernooien en natuurlijk het
schoolreisje. 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. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 1.058,-. De normale reserve wordt
dit jaar aangevuld met de reserve van de overblijf van € 5.558,- (zie toelichting bij overblijf).
Per saldo neemt de normale reserve dan ook met 4.500,- toe.
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. 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 zal worden.
Giften/oud papier
Het afgelopen schooljaar is een bedrag ad € 95,- aan giften van ouders ontvangen en €6.537,door ouders aan oud papier opgehaald. Dit jaar is hiervan niets aan de school gedoneerd. De
bijzondere reserves zijn dan ook met € 6.632,- toegenomen.
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Overblijf
De overblijf wordt sinds een aantal schooljaren uitbesteed. Hier zijn dan ook geen inkomsten
en uitgaven meer voor. De reserve die in de loop van de jaren is opgebouwd wordt aan de
normale reserve toegevoegd.
Kamp groep 8
Voor het derde 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 € 2.144,-. Hiervan is € 476,- van de normale uitgaven betaald
(dit bedrag is tot stand gekomen door de kosten van de schoolreis per kind (€ 20,68) te
vermenigvuldigen met het aantal kinderen uit groep 8 (23)). Het resterende bedrag van €
1.668,- gaat van de reserve werkweek af. Deze reserve is dan ook met € 288,- afgenomen.
Begroting 2018-2019
Wij verwachten dat de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 € 66,88 per leerling zou
moeten bedragen om de begrote normale uitgaven van dat schooljaar te kunnen dekken.
Hierbij is uitgegaan van een leerlingaantal van 80 en een uitvalpercentage van 12,5% Dat wil
zeggen dat wij verwachten dat 12,5% van de ouders niet in staat zullen zijn de ouderbijdrage
te kunnen betalen. Dit is gebaseerd op het aantal ouders dat in de afgelopen schooljaren de
ouderbijdrage niet heeft kunnen betalen.
Wij stellen voor, mede gezien de hoogte van de normale reserve, de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2018-2019 gelijk te houden, dus vast te stellen 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 2018-2019 op te
vangen.
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 opgenomen van €7.500,-, maar gezien de
reserves is er ruimte voor eventuele hogere uitgaven.
Het totale resultaat zal dan ook negatief uitvallen.
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BEGROTING BOV 2018-2019
Per leerling
(*)
(€)

Totaal
(€)
INKOMSTEN
Normale inkomsten
Ouderbijdrage
Rente

3.325
0

Totaal normale inkomsten
Bijzondere inkomsten
Bag 2 school
Oud papier
Overblijf
Werkweek

47,50
3.325

300
6.000
0
1.020

Totaal bijzondere inkomsten

60,00
7.320

TOTAAL INKOMSTEN

10.645

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

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

Totaal normale uitgaven
Bijzondere uitgaven
Donatie school
Bag2School
Werkweek

0,63
9,38
2,50
25,31
3,13
3,13
5,38
1,25
1,88
8,75
0,50
2,25
1,56
1,25
5.350

7.500
300
1.300

Totaal bijzondere uitgaven

9.100
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TOTAAL UITGAVEN
Totaal normale inkomsten
Totaal normale uitgaven

14.450
3.325
5.350

Resultaat normaal
Totaal bijzondere inkomsten
Totaal bijzondere uitgaven

-2.025
7.320
9.100

Resultaat bijzonder

-1.780

TOTAAL RESULTAAT

-3.805

(*) Uitgaande van 80 leerlingen: waarvan 17 leerlingen groep 8
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