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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 2018 – 2019. 

 

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 de 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 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. 

 

Tot nu toe kwamen de grootste inkomsten uit de ouderbijdrage, de opbrengst van de 

inzameling van oud papier en de opbrengst van de rommelmarkt/fancy fair. De opbrengst 

van de fancy fair was wederom beduidend minder dan de rommelmarkt, 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. Tevens vanwege de schaarste aan vrijwilligers voor de 

fancy fair zal er door de Ouderraad voor het schooljaar 2019-2020 gekeken worden naar een 

andere manier om inkomsten te genereren.  

 

Dit schooljaar is helaas negatief afgesloten. Nagenoeg alle activiteiten van de Ouderraad 

hebben kunnen plaats vinden en er was voldoende geld in kas vanwege de forse reserve. Wel 

zien we dat het nodig is om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019 – 2020 te verhogen. 

Dan blijft een gezonde reserve aanwezig en kunnen de kinderen blijven genieten van alle 

leuke activiteiten van de Ouderraad.  

 

Namens de Stichting, 

 

René van der Pouw Kraan 

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).  

Beide overzichten komen jaarlijks terug in het jaarverslag. 

 

1.2  Kosten activiteiten OR  

 

Activiteiten OR  Begroot  Uitgegeven  Verschil  
Paasviering   € 374   € 393   € -19  
Sportdag   € 300   € 7   € 293  
Bloemencorso   € 1.000   € 839   € 161  
Sinterklaas   € 1.000   € 989   € 11  
Fancy Fair   € 1.500   € 1.412   € 88  
Kerstviering   € 600   € 330   € 270  
Projecten (Carnaval, talentenshow)   € 300   € 202   € 98  
Schoolkamp   € 1.050   € 1.050   € -    
Musical (+ diversen schoolverlaters)   € 700   € 331   € 369  
Kinderboekenweek / voorleesontbijt  € 1.000   € -     € 1.000  
Schoolreisje  € 9.000   € 7.908   € 1.092  

Totaal   € 16.824   € 13.462   € 3.362 
 

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. Wat extra opvalt is de Kinderboekenweek die is 

vervallen. 

 

1.3  Financiële ondersteuning school 

 

Financiële ondersteuning school  Begroot  Uitgegeven  
Lief en Leed  € 250   € 188  
Klassenbudget   € 1.000   € 896  

Totaal   € 1.250   € 1.084 
 

Voor dit schooljaar is afgesproken dat elke klas € 100,- ontvangt om naar eigen inzicht te 

besteden aan materialen of ‘kleine’ activiteiten met een max van € 100,- per klas. Tevens is 

er de mogelijkheid om het Lief en Leed potje aan te spreken om attenties te kunnen kopen 

voor het schoolteam of specifieke zaken. Dit budget is dit jaar niet volledig benut.  
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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 : Robin van der Meij 

Secretaris : René van der Pouw Kraan 

Bestuurslid : Ellen Deckers 

Bestuurslid : Eelco Voorham 

 

 

Wijziging in het bestuur 

Jasper Henneveld is afgetreden als secretaris en heeft plaats gemaakt voor René van der 

Pouw Kraan. Wij bedanken Jasper voor zijn voortreffelijke inzet. 
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3.  Jaarrekening 

3.1  Inkomsten en uitgaven 

     
  

2017 - 2018  
 

2018 - 2019  

Inkomsten  
    

Ouderbijdrage  
  € 6.838    € 7.107  

Oud papier  
  € 2.450    € 2.009  

Rommelmarkt  
  € 5.944    € 3.642  

Rente  
  € 13    

Overig 
  € 1.088   - 

Totale inkomsten  
  € 16.333    € 12.758  

     

     

Bestedingen  
    

Activiteiten OR 
  € 11.473    € 13.462  

Ondersteuning schoolteam  
  € 3.453    € 896  

Onkosten OR 
  € 82    € 178  

Lief en Leed 
    € 188  

Overig  
  € 202    € 204  

Totale kosten/bestedingen  
  € 15.210    € 14.928  

 

Toelichting: 

 

3.2  De balans 

     

  2017 - 2018  
 

2018 - 2019  

Overzicht 
    

Liquide middelen (in kas) 
  € 25.015,00    € 24.879,00  

Spaarrekening  
    

Betaalrekening  
    

Nog te betalen 
    

Nog te ontvangen 
    

Totale activa  
  € 25.015,00    € 24.879,00  

 

 

Toelichting: Ten opzichte van het vorige schooljaar zijn de opbrengsten lager uitgevallen 

dan begroot. Dit komt voornamelijk door het vervallen van de rommelmarkt en een wat 

tegenvallende opbrengst van de Fancy Fair. De uitgaven zijn nagenoeg gelijk gebleven. 

Daardoor is er dit jaar een negatief resultaat geboekt van € 2.170,-. De liquide middelen 

zijn hierdoor afgenomen. De reserve blijft ruim voldoende dus er is geen reden tot zorgen 

op dit moment. 
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4.  Begroting schooljaar 2019 – 2020 

 

4.1  Inkomsten en uitgaven 

 

 
2019-2020 

Inkomsten  
 

Ouderbijdrage  € 6.815 

Oud papier  € 2.200 

Fancy Fair  € 4.000 

Rente  € - 

Totale inkomsten  € 13.015 
  

  

Bestedingen  
 

Activiteiten OR leerlingen   € 5.446 

Ondersteuning schoolteam  € 1.000 

Reservering schoolreisje € 4.500 

Rommelmarkt  € 1.000 

Onkosten OR  € 200 

Overig  € 500 

Totale kosten/bestedingen  € 12.646 
   

4.2  Verwacht eindresultaat 

 

Overzicht   
  

Resultaat inkomsten &  uitgaven  
  € 369  

Eindresultaat  
  € 369  

   
 
Toelichting: 

We verwachten dat de inkomsten nagenoeg gelijk zullen zijn aan de uitgaven. Het plan is wel 

bedacht om het aankomende jaar in gesprek te gaan met het schoolteam en de OR om een 

meerjarenbegroting op te zetten om zo degelijk financieel beleid te voeren. Dit lijkt 

verstandig met het oog op de toekomstige brede school. 

 


