Oudervereniging OBS de Tjotter
Kennemerland 19
8245 ER Lelystad

Financieel jaarverslag oudervereniging de Tjotter
Ook dit jaar was het moeilijk om de begroting te halen. Mede door het vervallen van subsidies van de
overheid m.b.t. de bezoeken aan de Kubus, waar geen rekening mee is gehouden, zijn er meer
kosten dan verwacht. Het aantal uitjes was dit jaar ook veel hoger dan de jaren ervoor. Tevens
hadden we afspraken gemaakt over het terugbetalen van de voorgeschoten kosten van het
jubileumfeest, wat al extra druk op de begroting zou zetten.
Voor komend schooljaar hebben we met de directie van de school de begroting doorgenomen en
hierover afspraken gemaakt om overschrijdingen te voorkomen.

Inkomsten:
Gelukkig waren de inkomsten ook hoger dan begroot mede door de sponsorloop, boekenmarkt en
bags-to-school.

Uitgaven:
Sinterklaas
De Sinterklaasviering is dit jaar lager uitgevallen dan voorgaande jaren.

Kerst
De kerstviering is hoger uitgevallen dan voorgaande jaren. Het bedrag van de overschrijding van kerst
hadden we echter over van sinterklaas.

Playbackshow
Hier is een overschrijding van ongeveer 100 euro, dit komt omdat er cadeautjes zijn gekocht voor 2
jaar. Dus deze kostenpost is vervallen voor 2014/2015

Paasontbijt
Het paasontbijt is ook binnen de begroting gebleven.

Sporten, sportdagen
Dit is altijd moeilijk om te begroten, echter ook hier zijn we wel binnen de begroting gebleven.
Komend schooljaar gaan we voor een andere opzet van begroten.

Projecten
Ook hier zijn we binnen de begroting gebleven. Komend schooljaar is er aan projecten een bedrag
toegewezen en ook zijn de projecten benoemd. Hierdoor wordt het duidelijk wat wel of niet een
project is.

Kubus kunstwijs
Op deze post hebben we een behoorlijke overschrijding van ± € 830,00. Hierbij moet eigenlijk nog
een post van ± € 900,00. Echter, deze is na het sluiten van het boekjaar binnen gekomen en valt
daarom in de begroting van komend schooljaar.

Excursies en bus groep 8
Hier zijn we ook binnen de begroting gebleven.

Jubileum
Hierover zijn eind vorig schooljaar afspraken gemaakt met school waardoor deze post is ontstaan.

Avondvierdaagse
De inkomsten en uitgaven komen nagenoeg overeen.

Goede doelen
Dit jaar is er € 500,00 aan goede doelen gegeven.

Sponsorloop
Er zijn wat kosten gemaakt voor versnaperingen.

Post onbekend
Hieronder vallen een aantal kosten welke niet te vangen zijn in de andere kostenposten.

Conclusie
De ouderbijdrage was nagenoeg gelijk aan de begrote ouderbijdrage, de inkomsten waren een stuk
hoger dan begroot mede door de sponsorloop. Hierdoor hadden we ongeveer € 5.000,00 meer aan
inkomsten. Echter, de uitgaven waren ook veel hoger dan begroot en overschreden de begroting met
€ 3.500,00. Hierdoor is er een bedrag over van ongeveer € 1.500,00.
Op basis van dit bedrag en onze reserves hebben wij een aantal toezeggingen gedaan voor
springtouwen, een mobiele muziekinstallatie en voor het 1ste jaar van communicatiepakket
Basisschoolnet.

