
Ouderraad De Fakkel

Roerdompweg 3

7331 CL  APELDOORN

Financieel jaarverslag 

Schooljaar 2017-2018



Financieel jaarverslag Ouderraad De Fakkel 2017-2018

Inkomsten

De ontvangen vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar achter gebleven ten opzichte van de

voorgaande schooljaren. Betaalde in het schooljaar 2016-2017 nog 81% van de ouders de  

vrijwillige ouderbijdrage, in het schooljaar 2017-2018 was dit 74,6%. De Ouderraad en school

zetten zich actief in voor diverse activiteiten die niet tot het reguliere onderwijsprogramma

behoren en daarom is het spijtig te moeten concluderen dat de betrokkenheid van de ouders

om hier (financieel) aan bij te dragen afneemt. 

Extra inkomsten waren er het afgelopen schooljaar door het vieren van het pleinfeest wat 

€ 1879 heeft opgeleverd waarvoor een nieuwe geluidsinstallatie is aangeschaft. 

Uitgaven

Op de sinterklaasviering van de onderbouw en het Pleinfeest na zijn de meeste activiteiten uitgevoerd

binnen het gestelde budget. 

Omdat het niet nodig was onderhoud te plegen aan het schoolplein, er niet deel is genomen aan de 

wandelvierdaagse en kerst is gevierd in school in plaats van in de kerk leverde 

dat de nodige besparingen op. 

Voor de projectweek was € 5,= per leerling begroot. Er is echter maar 2/3 van het budget uitgegeven. 

Door het niet door laten gaan van begrootte activiteiten en te besparen op andere activiteiten sluiten

wij dit jaar af met een positief resultaat van € 1879. Met een negatieve beginstand van -/-€ 821 blijft er

een vrij besteedbaar bedrag over van € 1057.
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Begroting Resultaat

2017-2018 2017-2018

€ €

Inkomsten

Ouderbijdrage 6972 6704

PCBO bijdrage (€ 1,50 per leerling) 500 599

Pleinfeest 0 1879

Totale inkomsten 7472 9182

Uitgaven

Sinterklaasviering onderbouw 1055 1163

Sinterklaasviering bovenbouw (ASK) 975 934

Kerstviering in de school 500 202

Paasontbijt 500 524

Projectweek 1500 1007

Afscheid/Lopathon groep 8 250 114

Groepsactiviteit per klas (€ 1,50 per leerling) 450 378

Wandelvierdaagse 250 0

Pleinfeest 500 660

Besteding opbrengst Pleinfeest 0 1712

Versiercommissie 150 159

Onderhoud schoolplein 300 0

Gekke harendag 0 37

Opening schooljaar 0 12

Informatie avond huiswerkbegeleiding 0 25

Informatie avond rouwverwerking 0 20

Onkosten ouderavond begin schooljaar 0 14

Lief en leed 150 183

Kosten bankieren 150 159

Totale uitgaven 6730 7303

Verschil 742 1879
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Liquide middelen

Saldo begin Saldo eind

schooljaar schooljaar

€ €

Rekening courant 266 394

Spaarrekening 4000 6500

4266 6894

Specifiatie banksaldo

Algemene reserve 2000

Voorziening onderhoud schoolplein 3000

Tussenrekening MR 837 *

Vrije reserve (= vrij besteedbaar) 1057

6894

* jaarlijks ontvangt de MR (Medezeggenschapsraad) een onkosten vergoeding van het PCBO. Daar zij 

niet over een eigen bankrekening beschikken wordt dat saldo op de rekening van de Ouderraad 

geparkeerd. 


