
1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Stichting Vrienden van de Klimboom 

 

JAARVERSLAG 2020 -2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



2 

 

 

 

Inhoud 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 

1.  Verslag van het bestuur .................................................................................................................. 4 

1.1  Kosten activiteiten OR ............................................................................................................. 4 

1.2  Financiële ondersteuning school ............................................................................................. 4 

2.  Organisatie ...................................................................................................................................... 5 

2.1  Bestuur .................................................................................................................................... 5 

3. Jaarrekening ........................................................................................................................................ 6 

3.1 Inkomsten en uitgaven .................................................................................................................. 6 

3.2 De balans ....................................................................................................................................... 6 

4.  Begroting schooljaar 2021 – 2022 .................................................................................................. 7 

4.1  Inkomsten en  uitgaven ................................................................................................................ 7 

4.2  Verwacht eindresultaat ................................................................................................................ 7 

 
  



3 

 

 

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 2020 – 2021. 

 

De Stichting heeft tot doel de Klimboom (kinderen en het schoolteam) te ondersteunen met 

financiële en materiële 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. 

 

Dit schooljaar zijn de grootste inkomsten gekomen uit de ouderbijdrage en de opbrengst 

van het oud papier. In het verleden kwam een grote opbrengst van de rommelmarkt, echter 

door het gebrek aan vrijwilligers is er geen rommelmarkt meer. Er is gekozen voor een 

andere opzet, de Fancy Fair, die heeft door corona geen doorgang kunnen vinden. Daarnaast 

heeft de gemeente ook besloten om de oud papier inzameling anders te gaan organiseren. 

Dat betekent voor de stichting dat er 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.  

 

Dit schooljaar is bewust negatief afgesloten. Zo zal dat ook de aankomende jaren het geval 

zijn. De reserve is van een mooie omvang dat we deze uitgaven kunnen dekken tot aan de 

nieuwe brede school die gerealiseerd dient te zijn met ingang van het schooljaar 2024/2025. 
 

Namens de Stichting, 

 

 

René van der Pouw Kraan 

Voorzitter 
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1.  Verslag van het bestuur 
 
De Ouderraad heeft dit schooljaar een 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. 

 

1.1  Kosten activiteiten OR  
 

Activiteiten OR  Begroot  Uitgegeven  Verschil  

Paasviering   €                      300   €                610   €             -310  

Sportdag   €                      250   €                    3   €              247  

Bloemencorso   €                         -     €                   -     €                 -    

Sinterklaas   €                      700   €                944   €             -244  

Fancy Fair   €                         -     €                   -     €                 -    

Kerstviering   €                      600   €                384   €              216  

Projecten (Carnaval, talentenshow)   €                      250   €                   -     €              250  

Schoolkamp   €                      930   €             1.049   €             -119  

Musical (+ diversen schoolverlaters)   €                      700   €                581   €              119  

Kinderboekenweek / voorleesontbijt  €                         -     €                   -     €                 -    

Zomerfeest (ipv schoolreisje)  €                   4.500   €             2.490   €           2.010  

Totaal   €                   8.230   €             6.062   €           2.168  

 

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 is een aantal activiteiten niet 

doorgegaan, dat verklaart het verschil. 

1.2  Financiële ondersteuning school 
 

Financiële ondersteuning school  Begroot  Uitgegeven  Verschil  

Lief en Leed  €               100   €               138   €                -38  

Klassenbudget   €               900   €             1.703   €              -803  

Totaal   €             1.000   €             1.841   €              -841  

 

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

inzicht te besteden aan materialen of activiteiten. Vanwege het feit dat er door corona niet 

veel grote activiteiten konden plaatsvinden, hebben we besloten om het klassenbudget te 

verdubbelen en de kinderen hiermee iets tegemoet te komen.  
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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 : Danielle van Santen/ Cynthia van Klink  

Bestuurslid : Eelco Voorham 

 

 

Wijziging in het bestuur 

Ellen heeft afgelopen schooljaar haar taken overgedragen aan Cynthia van Klink en Danielle 

van Santen. We bedanken Ellen voor haar inzet! 
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3. Jaarrekening 
 

3.1 Inkomsten en uitgaven 
 

           
   

2019-2020 
 

2020-2021 

Inkomsten  
     

Ouderbijdrage  
   €                   6.860    €                   6.723  

Oud papier  
   €                   1.728    €                        -    

Fancy Fair 
     €                        -    

Rente  
   €                          2    €                        -    

Overig 
   -    €                        -    

Totale inkomsten  
   €                   8.590    €                   6.723  

  
     

       

Bestedingen  
     

Activiteiten OR 
   €                   8.018    €                   6.062  

Ondersteuning schoolteam  
   €                      818    €                   1.703  

Onkosten OR 
   €                        78    €                        41  

Lief en Leed 
   €                      260    €                      138  

Overig  
   €                      150    €                      168  

Totale kosten/bestedingen  
   €                   9.324     €                   8.112  

 

 

 

Toelichting:  

Er is een aantal grote verschillen ontstaan door corona, wat uiteraard te verwachten was. De 

grootste verschillen zitten in de activiteiten van de OR, ondersteuning van de klassen 

(schoolteam) en natuurlijk de inzameling van het oud papier. 

 

3.2 De balans 
  2019-2020 

 
2020-2021 

Overzicht         

Liquide middelen (in kas) 
  €         28.367    €             315  

Spaarrekening  
    €         23.278  

Betaalrekening  
    €           3.402  

Nog te betalen 
     

Nog te ontvangen 
     

Totale activa     €         28.367     €         26.996  

Toelichting:  

Op de balans zien we een positief verschil van 18 euro. Het is niet duidelijk waar dit verschil 

door is ontstaan. De nieuwe penningmeester zal het verschil nog trachten uit te zoeken.   
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4.  Begroting schooljaar 2021 – 2022 
 

4.1  Inkomsten en  uitgaven 
 
  2021-2022 

Inkomsten    

Ouderbijdrage   €                                                 6.230  

Fancy Fair  €                                                      -    

Rente   €                                                      -    

Totale inkomsten   €                                                 6.230  

    

    

Bestedingen    

Activiteiten OR leerlingen    €                                                 4.420  

Ondersteuning schoolteam   €                                                    900  

Reservering schoolreisje  €                                                 5.610  

Fancy Fair  €                                                      -    

Onkosten OR   €                                                    200  

Overig   €                                                    500  

Totale kosten/bestedingen   €                                               11.630  

 

4.2  Verwacht eindresultaat 
 

Overzicht       

Resultaat inkomsten &  uitgaven  
  €       -5.400  

Eindresultaat     €       -5.400  

 

 
Toelichting: 

 

De ouderbijdrage is gelijk gebleven. Door corona is nog steeds niet duidelijk wat wel en niet 

kon doorgaan, zo ook afgelopen schooljaar. 
 
Het bestuur is inmiddels wel, conform afspraak vorig jaar, met een meerjarenbeleid 

gekomen, vanwege de teruglopende inkomsten en de aanstaande fusie.  
 

Het financieel meerjaren beeld laat zien dat we de aankomende 5 jaar kunnen teren op de 

reserve. Ruim voldoende voor de aanstaande fusie. 
 

Gesprekken tussen de stichtingen Vrienden van de Elckerlyc, vrienden van de Roelevaar en 

onszelf, om gezamenlijke financiële uitgangspunten te bepalen, zijn gestart. Denk hierbij 

aan de vrijwillige ouderbijdrage, klassengeld, schoolreisje en de eindstand van de reserve bij 

start van de nieuwe school. 
 


