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Voorwoord  
 
Met dit jaarverslag informeert de Stichting de ouders/verzorgers, het schoolteam en andere 
belangstellenden van de Klimboom over hoe de kinderen en de school financieel zijn 
ondersteund. U kunt in dit jaarverslag lezen welke inkomsten de Stichting had en welke 
uitgaven zijn gedaan. Ook kunt u zien welke reserves de Stichting aanhoudt en wat het 
verschil is tussen de inkomsten en de uitgaven in het schooljaar 2017 – 2018. 
 
De Stichting heeft tot doel de Klimboom (kinderen en het schoolteam) te ondersteunen met 
financiële en materiele middelen. Dat doet de Stichting door aan de Ouderraad geld 
beschikbaar te stellen voor alle activiteiten die Ouderraad tijdens het schooljaar organiseert. 
Daarnaast bekijkt de Stichting welke extra uitgaven mogelijk zijn om de Klimboom te helpen 
goed onderwijs te geven aan de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan extra of bijzondere 
leermiddelen. Om het geld op verantwoorde wijze te besteden, werkt de Stichting met een 
begroting van elk schooljaar zodat we vooraf weten waar we aan toe zijn. De begroting 
wordt in overleg met de Ouderraad vastgesteld. Achteraf controleert een kascommissie onze 
administratie. 
 
Tot nu toe komen de grootste inkomsten uit de ouderbijdrage en de opbrengst van de 
rommelmarkt. De opbrengst van de rommelmarkt wordt elk jaar onzekerder, ondanks de 
geweldige inzet van de ouderraad en alle bijdragen van ouders en kinderen. Dat betekent 
voor de Stichting dat er mogelijk minder ruimte is om (terugkerende) grotere uitgaven te 
doen zonder dat de aanwezige reserve slinkt. Een belangrijk aandachtspunt voor de Stichting 
in relatie tot de jaarlijkse begroting.  
 
Noemenswaardig is een inspirerende en lovenswaardige actie van twee ouders om € 37,50 te 
doneren aan de stichting, omdat niet alle ouders in staat zijn de ouderbijdrage te 
bekostigen. Een mooi voorbeeld van saamhorigheid.  
 
Dit schooljaar is meer uitgegeven dan de opbrengsten. Alle activiteiten van de Ouderraad 
hebben desondanks kunnen plaats vinden en er was voldoende in kas. Wel zien we dat het 
nodig is om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 – 2019 te verhogen. Dan blijft een 
gezonde reserve aanwezig en kunnen de kinderen blijven genieten van alle leuke activiteiten 
van de Ouderraad.  
 
Namens de Stichting, 
 
 
Jasper Henneveld 
Secretaris 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
De Ouderraad heeft ook dit schooljaar weer een groot aantal activiteiten verzorgd. In 
onderstaand overzicht leest u welke activiteiten dit zijn geweest en hoeveel deze globaal 
gekost hebben. Daarna kunt u zien op welke wijze de Stichting het schoolteam financieel 
ondersteund heeft en wat daarvan de kosten zijn (afgerond). Als laatste presenteren we onze 
verwachting van het volgende schooljaar met een nieuwe begroting. 
Deze overzichten komen jaarlijks terug in het jaarverslag. 
 

1.2  Kosten activiteiten OR  
 
 

 
Bij het opstellen van de jaarlijkse begroting kijken we naar voorgaande jaren en houden we 
rekening met prijsstijgingen en eventuele onvoorziene uitgaven. De verschillende activiteiten 
zijn daardoor normaliter binnen budget. Dit schooljaar kwam onverwacht een verzoek van 
school om bij te dragen aan de feestelijkheden van de start van de fusieschool de Klimboom. 
Hierin zijn we meegegaan, omdat we een succesvolle begin voor alle leerlingen belangrijk 
vinden. Vorig schooljaar was bekend dat er meer kosten zouden komen voor het 
schoolkamp, echter konden we toen nog geen goede inschatting maken. Vanwege het feit 
dat er twee schoolklassen op kamp zijn gegaan en we de bijdrage van ouders niet verder 
wilden laten oplopen, zijn de kosten ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen. 

1.3  Financiële ondersteuning school 
 

Elke klas heeft per jaar €100 om leesboeken aan te schaffen. Dit gebeurd is samenspraak 
met de kinderen. Dat kunnen nieuwe boeken erbij zijn of vervanging van (te) oude boeken. 
Verder is budget beschikbaar om kleine extra activiteiten te verrichten of dingen aan te 
schaffen. In vergelijking met vorig jaar liggen de bestedingen van de klassen gemiddeld op 
hetzelfde niveau. 
 
 
 

Activiteiten OR Begroot Uitgegeven Verschil 
Bloemencorso € 1.000 € 1.027 -€ 27 
Carnaval & talentenshow € 300 € 135 € 165 
Introductieweek fusie € 0 € 2.502 -€ 2.502 
Kerstviering € 600 € 584 € 16 
Musical € 700 € 724 -€ 24 
Paasviering € 432 € 382 € 50 
Rommelmarkt € 1.500 € 1.647 -€ 147 
Schoolkamp € 2.160 € 5.137 -€ 2.977 
Schoolsale Gerardus € 0 228 -€ 228 
Sinterklaas € 1.000 € 656 € 344 
Sportdag € 300 € 98 € 202 

Totaal € 7.992 € 13.120 -€ 5.128 

Financiële ondersteuning school Begroot Uitgegeven Verschil 
Boekenfonds € 1.300 € 870 € 430 
Boekenweek € 1.300 € 388 € 912 
Creageld € 1.008 € 898 € 110 
Klassengeld € 1.300 € 1.107 € 193 
Overig € 250 € 190 € 60 

Totaal € 5.158 € 3.453 € 1.705 
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1.4 Overige kosten  
Verder is er €284,- besteed aan terugkerende jaarlijkse kosten zoals bankkosten en 
onkosten van de ouderraad zelf. Dit jaar heeft zittende OR afscheid genomen. 

2.  Organisatie 
 
Stichting Vrienden van de Klimboom 
Postadres: Rembrandt van Rijnsingel 17, 2371 RE Oude Wetering 
E-mailadres: bestuurvvdk@ssba.net 
Website: http://rkbsdeklimboom-ssba.nl/stichting-vrienden-klimboom/ 
 
Kamer van Koophandel: 58154779 
 

2.1  Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Drie leden worden door de ouderraad benoemd. Een lid 
wordt benoemd door de medezeggenschapsraad en een lid door de directeur van de school. 
Zo is er een goede afspiegeling en verdeling van de belangen.   
 
Voorzitter:   Sungi Verhaar 
Penningmeester: Linda Elstgeest 
Secretaris:   Jasper Henneveld  
Bestuurslid  Ellen Decker 
Bestuurslid:  Eelco Voorham 
Bestuurslid:  Robin van der Meij 
 
Nieuwe situatie 
Door de fusie tussen de scholen Gerardus en de Schakel zijn ook de twee steunstichtingen 
samengegaan. De Stichting van de Gerardus is gestopt en de Stichting van de Schakel heeft 
een nieuwe naam gekregen en is verder gegaan als Stichting Vrienden van de Klimboom. 
Behalve de naamswijziging is het bestuur tijdelijk uitgebreid en zijn de gelden van de twee 
steunstichtingen samengevoegd. 
 
Wijziging in het bestuur   
Na overleg tussen de twee besturen is Robin van de Meij als extra algemeen bestuurslid 
aangetreden. Algemeen bestuurslid Sacha Jansen is wegens ziekte teruggetreden en is Ellen 
Decker namens de leerkrachten er als algemeen bestuurslid bij gekomen.  
Na een intensieve periode van overleg heeft de penningmeester zich halverwege het jaar 
terug getrokken uit het bestuur. Linda Elstgeest heeft de functie van penningmeester 
waargenomen tot het begin van het nieuwe schooljaar. Linda wordt hartelijk bedankt voor 
haar inspanningen de administratie over te nemen en gereed te maken voor de volgende 
penningmeester.  
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3.  Jaarrekening 
 

3.1  Inkomsten en  uitgaven 
      
      
    2016 - 2017  2017 - 2018 

Inkomsten      
Ouderbijdrage    €           3479    €            6.838 

Oud papier    €           2452    €            2.450  

Schoolsale Gerardus    €                 -   €            1.030 

Rommelmarkt    €           5881    €            5.944  

Rente    €               57   €                 13 

Overig    €                 0   €                 58 

Totale inkomsten     €        11.869    €          16.333  

      
      
Bestedingen      
Activiteiten OR leerlingen     €          5.212    €          11.473 

Ondersteuning schoolteam    €          1.932    €            3.453  

Rommelmarkt    €          1.346    €            1.647  

Onkosten OR    €               50    €                 82  

Overig    €          1.128    €               202 

Totale kosten/bestedingen            €          9.668    €          16.857  

3.2  Eindresultaat 
 
      
Overzicht       
Liquide middelen (in kas)    €        16.407   €           25.015 

Reservering schoolreis    €                 0  -€            4.500                   

Nog te betalen   -€             284  €                    0 

Nog te ontvangen    €             145  €                    0 

Te besteden     €        16.268  €           20.515 

      
 
Ten opzichte van het vorige schooljaar zijn de opbrengsten hoger geworden ten gevolge van 
het aantal toegenomen leerlingen en de verkoop van spullen van de Gerardus. Daar 
tegenover staan hogere uitgaven door de verandering van het schoolkamp. Daardoor is er dit 
jaar een klein negatief resultaat geboekt van € 524,-. De liquide middelen zijn niet alleen 
vanwege de hogere inkomsten toegenomen, maar ook door de inbreng van de Stichting 
Vrienden van de Gerardus (ongeveer € 6.100). Dit bedrag is omgerekend naar inbreng per 
kind, ongeveer gelijk aan wat de Stichting Vrienden van de Schakel bij de samenvoeging in 
kas had. Dat betekent dat de nieuwe Stichting Vrienden van de Klimboom een gezonde 
financiële start heeft gehad. 
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4.  Begroting schooljaar 2018 – 2019 
 

4.1  Inkomsten en  uitgaven 
   
   
   

Inkomsten   

Ouderbijdrage   €            7.000  

Oud papier   €            2.200  

Rommelmarkt   €            5.000  

Rente   €                   0 

Totale inkomsten   €          14.200  

   
   
Bestedingen   
Activiteiten OR leerlingen    €            6.324  

Ondersteuning schoolteam   €            1.000  

Rommelmarkt   €            1.500  

Onkosten OR   €               250  

Overig   €               500  

Totale kosten/bestedingen   €            9.574  

4.2  Verwacht eindresultaat 
 
   
Overzicht    
Resultaat inkomsten &  uitgaven  €             4.626  

Reservering schoolreis  -€            4.500 

Eindresultaat   €               126 
 
In het nieuwe schooljaar zal het eindresultaat hopelijk gelijk blijven. Het is onzeker wat de 
inkomsten uit bijvoorbeeld het oud papier en de rommelmarkt zullen zijn. Ook blijft het 
spannend hoeveel nieuwe leerlingen er gaan komen.  
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