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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 2019 – 2020. 

 

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 fancy fair is 

dit jaar niet doorgezet vanwege het gebrek aan vrijwilligers en het Covid19 virus. Tevens 

werd dit schooljaar duidelijk dat de gemeente op een andere manier de oud papier 

inzameling gaat organiseren. Dat betekent voor de stichting dat er fors 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. Zodoende 

hebben we einde dit schooljaar een enquête uitgezet onder de ouders om te vragen hoe zij 

aankijken tegen deze ontwikkelingen.   

 

Ook dit schooljaar is positief afgesloten, mede omdat niet alle activiteiten van de Ouderraad 

hebben kunnen plaats vinden door corona. Begin volgend schooljaar zullen we gezamenlijk 

met het schoolteam en de OR een meerjaren begroting opstellen. Dit mede door de 

bovengenoemde ontwikkelingen en de komst van de brede school. We stellen het nieuwe 

drempelbedrag van de reserve vast en zo 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   € 336   € 40   € 296  

Sportdag   € 250    € 250  

Bloemencorso   € 750   € 694   € 56  

Sinterklaas   € 1.000   € 829   € 171  

Fancy Fair   € 1.000    € 1.000  

Kerstviering   € 600   € 294   € 306  

Projecten (Carnaval, talentenshow)   € 250   € 57   € 193  

Schoolkamp   € 1.260   € 1.260   € -    

Musical (+ diversen schoolverlaters)   € 700   € 345   € 355  

Kinderboekenweek / voorleesontbijt  € 300    € 300  

Schoolreisje  € 4.500   € 4.500   € -    

Totaal   € 10.946   € 8.019   € 2.927  

 

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. Vanwege corona zijn er een aantal activiteiten niet 

doorgegaan, dat verklaart het verschil.  

 

1.3  Financiële ondersteuning school 

 

Financiële ondersteuning school  Begroot  Uitgegeven  Verschil  

Lief en Leed  € 250   € 260   € -10  

Klassenbudget   € 1.000   € 818   € 182  

Totaal   € 1.250   € 1.078   € 172  

 

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

inzicht te besteden aan materialen of activiteiten. Van dit budget is dit jaar niet volledig 

gebruik gemaakt.  
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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 / Cynthia van Klink 

Bestuurslid : Eelco Voorham 

 

 

Wijziging in het bestuur 

Ellen heeft gedurende het schooljaar haar taken overgedragen aan Cynthia van Klink 
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3. Jaarrekening  

  

3.1 Inkomsten en uitgaven  

 

   
2018 - 2019  

 
2019 - 2020 

Inkomsten  
     

Ouderbijdrage  
   €                 7.107    €                 6.860  

Oud papier  
   €                 2.009    €                 1.728  

Fancy Fair 
   €                 3.642    

Rente  
   €                      13    €                        2  

Overig 
   €                 1.088    -  

Totale inkomsten  
   €                13.859    €                 8.590  

  
     

       

Bestedingen  
     

Activiteiten OR 
   €                13.462    €                 8.018  

Ondersteuning schoolteam  
   €                    896    €                    818  

Onkosten OR 
   €                    178    €                      78  

Lief en Leed 
   €                    188    €                    260  

Overig  
   €                    204    €                    150  

Totale kosten/bestedingen  
   €                14.928     €                 9.324  

 

 Toelichting: Het grote verschil qua inkomsten en besteding zit in het niet doorgaan van de Fancy Fair. 

 

3.2 De balans  

 

  2018 - 2019  
 

2019 - 2020 

Overzicht         

Liquide middelen (in kas) 
  €         24.879    €         28.367  

Spaarrekening  
     

Betaalrekening  
     

Nog te betalen 
     

Nog te ontvangen 
     

Totale activa     €         24.879     €         28.367  

 

Toelichting: Door de komst van corona zijn een aantal grote activiteiten niet doorgegaan. Zodoende 

zijn onze liquide middelen flink toegenomen. 
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4. Begroting schooljaar 2019 – 2020  

4.1 Inkomsten en uitgaven  

 

  2020-2021 

Inkomsten    

Ouderbijdrage   €                                             6.230  

Oud papier    

Fancy Fair   

Rente   €                                                   2  

Totale inkomsten   €                                             6.232  

    

    

Bestedingen    

Activiteiten OR leerlingen    €                                             3.730  

Ondersteuning schoolteam   €                                                900  

Reservering schoolreisje  €                                             4.500  

Fancy Fair   

Onkosten OR   €                                                300  

Overig   €                                                250  

Totale kosten/bestedingen   €                                             9.680  

 

4.2 Verwacht eindresultaat  

 

Overzicht       

Resultaat inkomsten &  uitgaven  
  €       3.448  

Eindresultaat     €       3.448  

 

Toelichting:  

De gemeente Kaag en Braassem heeft naar aanleiding van de lage opbrengsten van oud papier 

gekozen voor een andere manier van inzamelen. De bijdrage van het oud papier komt hiermee te 

vervallen voor onze school. Tevens is de OR bezig om een andere activiteit te verzinnen voor de Fancy 

Fair omdat de opbrengsten hiervoor tegenvallen. Al met al zal onze grote reserve hierdoor iets 

teruglopen. Het bestuur wil dat de inkomsten gelijk zijn met de uitgaven. Vandaar dat er een enquête 

is uitgezet onder de ouders van de leerlingen. Waar zijn er mogelijkheden om de uitgaven te beperken. 

Uit de enquête is naar voren gekomen dat het schoolreisje voor de groepen 1,2 en 8 komen te 

vervallen. Voor groep 3 komt er een alternatief voor het schoolreisje. De ouderbijdrage blijft voor 

volgend jaar gelijk. Ouders zijn wel eventueel bereid om een eigenbijdrage te doen voor het 

schoolreisje. Wat het jaar gaat brengen is sowieso nog afwachten i.v.m. corona. Wel heeft het bestuur 

afgesproken om volgend jaar met een financieel meerjarenbeleid te komen vanwege de aanstaande 

fusie. Volgend jaar zullen ook de gesprekken worden gestart met de stichtingen Vrienden van de 

Elckerlyc en de Vrienden van de Roelevaer om richting de fusie gezamenlijke financiële uitgangspunten 

te bepalen. Denk hierbij aan de vrijwillige ouderbijdrage, klassengeld, schoolreisje e.d. 

 

 


