Financieel Jaarverslag van de Oudervereniging
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij treft u het goedgekeurde financieel jaarverslag van de OV (Oudervereniging) basisschool
Floralaan 2019-2020 aan en tevens de begroting voor het huidige schooljaar 2020-2021.
1. Toelichting op de inkomsten/uitgaven in het afgelopen schooljaar 2019-2020:
Het was een bijzonder schooljaar vanwege Corona. Dit heeft ook effect gehad op de
activiteiten van de oudervereniging voor de leerlingen van onze basisschool.
Veel activiteiten hebben wel plaatsgevonden, maar de sportdag, het Florafestival konden
geen doorgang vinden.
Ook het kamp van groep 8 werd afgelast, maar dankzij de enorme inspanning van
leerkrachten en ouders is er toch een passend programma geweest, met leuke spellen,
spooktocht, lazergame in de school, enz enz. Wij willen de leerkrachten middels deze weg
daar nogmaals hartelijk voor danken.
De afgelopen jaren is de ouderbijdrage niet verhoogd, de oudervereniging probeert deze
bijdrage zo laag mogelijk te houden en het aantal activiteiten gelijk te houden. Door het
dalende leerlingenaantal is dit een extra uitdaging.
In totaal is er het afgelopen schooljaar € 14.819,- aan ouderbijdrage ontvangen. Deze
bijdrage wordt geïnd via automatische incasso (waarvan 185 ouders en/of verzorgers gebruik
van hebben gemaakt) of zijn handmatig overgemaakt.
Met de bijdrage van alle ouders en/of verzorgers heeft de oudervereniging, in goede
samenwerking met de leerkrachten, toch nog veel activiteiten voor de leerlingen
georganiseerd.
2. Toelichting op de te verwachten inkomsten/uitgaven in schooljaar 2020-2021:
De oudervereniging maakt jaarlijks een realistische begroting. Hierbij mogen we als
vereniging niet tekort komen, aan de andere kant ook niet teveel geld over houden. Reden
hiervoor is dat onze kinderen tijdelijk op de basisschool zitten. Met andere woorden: uw
bijdrage komt jaarlijks toe aan uw kind(eren). Daarnaast proberen we een financiële buffer
van € 3.000,- aan te houden om onvoorziene kosten op te kunnen vangen. De ouderbijdrage
voor 2020-2021 wordt begroot op een inschatting van het aantal leerlingen, waarbij we het
aantal activiteiten gelijk willen houden voor de kinderen. Voor het huidige schooljaar is dit
€45,- per kind. Hiermee wordt de bijdrage dus 2,50 euro verhoogd ten op zichte van vorig
jaar.
Waar wordt de bijdrage aan uitgegeven:
• Bijna de helft van de begroting wordt uitgegeven aan de schoolreisjes. Deze staan
bewust gepland in juni, waarbij de kans het grootst is dat ze dan plaatsvinden. We
komen voor de schoolreizen op een bijdrage van gemiddeld € 20,- per kind voor groep 1
t/m groep 7 en op een bijdrage van € 35,- per kind voor groep 8.
• De oudervereniging organiseert en steunt financieel ook dit schooljaar de bijzondere
activiteiten. Daarnaast komt er iets extra’s voor de kinderen voor de kerstviering, want
de kerstmarkt zal dit jaar niet doorgaan.
Heeft u naar aanleiding van het financieel jaarverslag vragen of opmerkingen, dan kunt u mij voor 16
december 2020 mailen op penningmeesterflora@gmail.com of uw schriftelijke reactie achterlaten in

het postvak van de penningmeester van de oudervereniging in het kantoor - naast kantoor Arabella op school. U ontvangt dan spoedig van mij een toelichting.
Via deze weg bedank ik ook alle commissieleden, die vrijwillig de activiteiten voor de leerlingen
namens de oudervereniging hebben gerealiseerd!
Met vriendelijke groeten,
Christine Pijs - penningmeester

