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1. Voorwoord 
  
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Oudervereniging van de St. Michaëlschool van het zeer bijzondere 
schooljaar 2019-2020. Naast de officiële financiële verantwoording en begroting, wordt in het verslag 
ook teruggeblikt – in beeld én woord - op alle festiviteiten die het afgelopen jaar wèl hebben 
plaatsgevonden, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, het traditionele wijntje op het pleintje met kerst 
en carnaval! 

Feestelijkheden die wij ons als ouders ongetwijfeld nog kunnen herinneren uit onze schooltijd en die 
dankzij de enthousiaste samenwerking tussen ouders en schoolteam ook aan de mooie 
schooltijdherinneringen van onze kinderen zullen bijdragen.   

Een aantal activiteiten kon afgelopen jaar helaas geen doorgang vinden, maar de Oudercommissie 
heeft alsnog haar best gedaan ook in de Corona-tijd haar bijdrage te kunnen leveren. Hierover later 
in het jaarverslag meer. 

Nog even kort samengevat: wat is en doet de oudervereniging/commissie ook alweer precies?  

 De Oudervereniging wordt gevormd door alle ouders/verzorgers met een kind op de 
St. Michaëlschool.  

 De Oudercommissie is het bestuur van de Oudervereniging en organiseert, samen met de 
leden van het schoolteam, diverse activiteiten op school. De Oudercommissie bestaat uit een 
dagelijks bestuur en de activiteitencommissie.  

 Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn de link tussen school en 
de activiteitencommissie en bewaken de voortgang en de financiën.  

 De activiteitencommissie bestaat uit ouders/verzorgers die samen met het schoolteam 
zorgdragen voor de organisatie van de verschillende activiteiten die gedurende het hele jaar 
gepland staan.  

Wat begon als een schooljaar als alle andere met een zeer geslaagd schoolreisje, Sinterklaas en kerst 
ontpopte zich na de voorjaarsvakantie ineens in één van de meest bizarre schooljaren ooit. Een 
schooljaar waarin de kinderen zelfs een aantal weken niet naar school konden komen. 

Dit vergde van iedereen een hoop aanpassingsvermogen. Ook binnen de OC ging dit natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij. Zo fijn om dan te zien dat alle leden van de oudercommissie ook in zo’n 
onverwachte en onbekende situatie meteen hun best doen en paraat staan om allerlei ideeën en 
mogelijkheden te bedenken om alsnog wat voor de kinderen te kunnen betekenen. Helaas bleken de 
maatregelen rondom Corona onverbiddelijk en konden vele ideeën en spontane ingevingen alsnog 
niet uitgevoerd worden. Maar bij deze nogmaals veel dank voor jullie tomeloze inzet, ook gedurende 
de Corona periode! 

De activiteitencommissie bestond het afgelopen jaar uit een groep van maar liefst 20 ouders. Een 
goede verdeling tussen derdejaars, ervaren leden en een groepje nieuwe leden. Ook de verdeling van 
de ‘bijbehorende’ leerlingen is goed. Alle groepen worden wel vertegenwoordigd. Dit jaar nemen we 
afscheid van in totaal 8 betrokken leden. Alice, Nienke, Marte, Caroline, Daniëlle, Karlijn, Lonneke en 
Jikke. Bedankt allemaal voor jullie enthousiaste inzet, we zullen jullie missen! 

Gelukkig heeft zich ook weer een aantal enthousiaste nieuwe leden gemeld, 4 in totaal! Carleen 
Legierse, Annemiek van Schijndel, Merel van der Sluis en Nanda Potjer, welkom in de OC. 
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Anneke neemt na een jaar als lid van de activiteitencommissie het penningmeesterstokje over van 
Daphne, zodat we ook dit schooljaar weer een ijzersterk dagelijks bestuur hebben!  

Nu er afgelopen schooljaar een aantal activiteiten niet door kon gaan, is de opbouw qua ervaring 
voor dit schooljaar iets anders dan andere jaren. Nieuwe leden hebben minder ervaring op kunnen 
doen en voor een groep ervaren leden zat dit jaar de ‘zittingstermijn’ erop en daarvan hebben we 
dus inmiddels afscheid genomen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar weer alle 
activiteiten goed georganiseerd krijgen. Alle vertrekkende leden blijven betrokken om ons zo nodig 
met raad en daad terzijde te staan. Erg fijn! 

Rest mij nog u veel plezier te wensen bij het lezen van het jaarverslag. 

Ik kijk uit naar een mooi nieuw schooljaar waarin we alle kinderen weer kunnen verblijden met leuke 
activiteiten! 

 

Hartelijke groet,   

Antoinette Horstman 

Voorzitter Dagelijks Bestuur Oudercommissie 
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2. Samenstelling Oudervereniging 2019-2020  
  
 
Dagelijks Bestuur (DB): 
 

 Antoinette Horstman (voorzitter)    
 Timo Cochius (secretaris) 
 Daphne de Witte-ter Horst (penningmeester) 

  
 
Activiteitencommissie (AC): 
 

 Alice Tutuhatunewa  
 Caroline Andriese-Poiesz 
 Claudia Abers-Cardona 
 Danielle Dieben  
 Ellen Stam 
 Fréderique Rombauts-Gilissen 
 Jikke Bos  
 Karlijn de Wilde  
 Liesbet Lawerman-v.d. Wetering  
 Lonneke Leenaars  
 Marte Brouns - van Esser  
 Monique Pielage 
 Nienke van Zwol  
 Patricia Buddingh’ 
 Patrick Struijk 
 Anneke Struijk-van der Sanden 
 Sarah van der Loo 
 Willemijn Steller 
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3. Verslag van de activiteiten  
 
Ook dit schooljaar heeft de OC weer een heleboel mooie en leuke activiteiten georganiseerd. Helaas 
hangt er toch ook een schaduw over het schooljaar 2019-2020. Op 16 maart 2020 is onze wereld 
drastisch veranderd. De komst van Corona en de bijbehorende maatregelen hebben een enorme 
impact gehad op de leerlingen, ouders en docenten. Een ervaring die de kinderen nooit zullen 
vergeten.  

Door het virus zijn helaas ook de meeste activiteiten vanaf maart 2020 komen te vervallen. Denk 
hierbij aan Koningsspelen, Pasen, Kranslegging en de Sportdag. De eieren die waren ingekocht voor 
Pasen zijn aan de voedselbank geschonken. Gelukkig kon de avondvierdaagse in aangepaste vorm 
wel doorgang vinden, maar natuurlijk begon het schooljaar traditioneel weer met het schoolreisje! 

 

Schoolreis 

Op vrijdag 27 september 2019 vertrokken alle leerlingen vol spanning naar verschillende locaties 
voor het jaarlijkse schoolreisje. Hét jaarlijkse uitje waar vol spanning naar uit wordt gekeken en 
meteen een mooi begin van het schooljaar is. Het was Hollands weer met hier en daar een buitje, 
maar ook wat zon. De regen mocht de pret niet drukken! De bussen vertrokken op tijd en iedereen 
had er zin in. Het was een topdag met heel veel gezelligheid en lachende gezichten. Uiteraard 
ontbrak het wegduiken onder de banken bij terugkomst niet. Dat blijft leuk . 

Er werd afgereisd naar Plaswijckpark (1&2), Linnaeushof (3&4), Drievliet (5&6), Outdoor Valley (7) en 
de Efteling (8).   
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Dag van de leraar 

Ook dit jaar hebben we de docenten weer in het zonnetje gezet op de dag van de leraar. Niet alleen 
konden ze heerlijk genieten van diverse zoetigheden, maar ook konden ze echt even hun gedachten 
verzetten door lekker ontspannen te bladeren in een van de magazines.  
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Sinterklaasviering 

De kinderen werden ‘s ochtends bij aankomst direct verrast door een grote tent op het schoolplein. 
Onder luid gezang werden Sint en zijn pieten vervolgens gewekt en kwamen ze enthousiast de tent 
uit gesprongen, het feest kon beginnen!  De Sint en zijn pieten gingen eerst de kleuterklassen langs, 
er werden pepernoten uitgedeeld en de pieten kwamen aan met grote zakken vol cadeautjes. Alle 
kinderen mochten iets uitzoeken, wat een feest, wat een feest! De middenbouw kwam in de aula 
samen, waar Sint plaatsnam op zijn stoel op het prachtige podium. Het was dansen, zingen, 
pepernoten en polonaise met de pieten! Na de lunch was er nog tijd voor de bovenbouw. En 
natuurlijk als afsluiter de balkonscene; we kijken nu al weer uit naar volgend jaar Sinterklaas! 
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Daarna verzamelden de Sint, Pieten, Richard, de hulptroepen en de OC zich in de groepsruimte van 
de Sint. Daar heeft de OC een dankgedicht voorgedragen 
en iedereen een bioscoopbon cadeau gedaan. 
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Kerstviering en wijntje op het pleintje 

Zodra Sinterklaas terug naar Spanje is, staat de OC kerstcommissie meteen klaar om onder 
bezielende leiding van meester Richard de school in kerstsferen om te toveren. Ook dit jaar zag de 
school er weer prachtig uit!  

Traditiegetrouw was er dit jaar weer een grote opkomst bij wijntje op het pleintje en weet men ook 
de diverse kraampjes te vinden. De opbrengst hiervan ging dit jaar naar Stichting Jarige Job. Dit jaar 
zeker ook complimenten aan de ouders: het plein is erg netjes achtergelaten. Bedankt! 

We begonnen met een leeg plein en voldoende vuilniszakken: 

 

Maar al snel was het een drukte van jewelste met goed gevulde magen (en vuilniszakken): 
 

         
 

Carnaval  

De laatste dag voor de voorjaarsvakantie was het een groot feest op school, want het was carnaval!!! 
Overal in de school werd er lustig op los gehost. Van groep 1 tot groep 8 was iedereen in de 
feeststemming en waren de polonaises niet van de lucht. Wat een mooi feest, ieder jaar weer! 
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Avondvierdaagse 

Ondanks dat de avondvierdaagse dit jaar niet doorging i.v.m. de lockdown is door de organisatie wel 
een alternatieve A4D georganiseerd, de zogenaamde “Home Edition”.  

Met Avond4daagse – Home Edition liepen de kinderen hun eigen Avond4daagse op hun eigen 
moment. Zo voorkwamen we dat het te druk werd. Hoe werkte het? Allereerst meldden de 
wandelaars zichzelf en eventuele andere deelnemers aan via het inschrijfformulier.  Daarbij kon per 
deelnemer gekozen worden welke afstand (2,5 – 5 – 10 km) en voor de hoeveelste keer de 
deelnemer loopt. Vervolgens kreeg men toegang tot de app eRoutes. Via deze app konden er vier 
verschillende routes aan gemaakt worden vanaf een vast vertrekpunt, bijvoorbeeld je thuisadres. Dat 
was dan ook meteen het eindpunt. Wanneer er gelopen werd, bepaalde je zelf. Dat mocht overdag 
zijn of ’s avonds; doordeweeks of in het weekend. Als er maar gewandeld werd in de periode tussen 
1 juni en 31 augustus 2020. Én er mochten tussen de eerste en de vierde wandeldag niet meer dan 
14 dagen zitten. Natuurlijk ontvingen de deelnemers na afloop de officiële Avond4daagse medaille. 
Kortom, nog steeds een goed en strak georganiseerde activiteit door de organisatie! 
 

Schoolfotograaf 

Gelukkig kon de schoolfotograaf dit jaar wel komen, al was het wat later dan normaal. De kinderen 
stonden er weer mooi op! 
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Bedankje docenten i.h.k.v. Corona 

Om alle docenten na het sluiten van de school vanwege corona een hart onder de riem te steken 
heeft de oudercommissie, maar in het bijzonder Daphne, een bedankje gemaakt. Deze stond op alle 
medewerkers van de school te wachten toen zij weer begonnen.  

 

                   

 

Musical en eindfeest 

Tot groot verdriet van groep 8 en de ouders zijn alle feestelijkheden rondom het afscheid van groep 8 
afgezegd of ingeperkt. Gelukkig was de musical voor ouders, vrienden en familie nog wel via een live-
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stream te volgen, maar het kamp was gecanceld en het eindfeest had een andere opzet dan normaal. 
Toch hebben de docenten van groep 8 hard gewerkt om er een mooie afscheidsweek van te maken 
met een EHBO-cursus, koken in het wild, diverse activiteiten en als klap op de vuurpijl is groep 8 nog 
een dag naar Outdoor Valley gegaan waar ’s avonds voor de leerlingen wel een diner en disco 
georganiseerd kon worden. De OC heeft financieel bijgedragen aan deze activiteit zodat deze 
doorgang kon vinden en groep 8 toch haar schooltijd in stijl heeft kunnen afsluiten. 

 

                

                

 

 

 

Tot slot 

Als je alle activiteiten zo weer even op een rijtje zet, besef je weer hoeveel leuke activiteiten er 
gedurende het jaar voor alle kinderen gezamenlijk worden georganiseerd. Daarnaast genieten de 
kinderen ieder met hun eigen groep ook nog van vele leerzame, interessante en leuke uitjes, 
workshops en natuurlijk de projecten op school. 
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Fantastisch dat dit allemaal georganiseerd kan worden op onze school! Want dit is, zoals al eerder 
gezegd, zeker geen vanzelfsprekendheid. En lukt alleen met behulp van een enthousiast schoolteam, 
een actieve oudercommissie en natuurlijk alle helpende handjes van ouders, verzorgers, opa’s, oma’s 
en andere vrijwilligers. 

Komend schooljaar staan er wederom mooie activiteiten op het programma, waaraan achter de 
schermen al druk wordt gewerkt en voorbereid. 

 

We hebben er zin in!  

 

Hartelijke groet,  

Timo Cochius  

Secretaris 
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4. Financieel jaarverslag 2019 - 2020 

Winst en verliesrekening Oudercommissie St. Michaelschool 

De ouderbijdrage per kind voor het schooljaar 2019-2020 is, na instemming door de 
Medezeggenschapsraad, tijdens de ALV vastgesteld op € 65,- per kind. Deze bijdrage is ook dit 
bijzondere jaar toereikend gebleken voor de activiteiten zoals deze gepland stonden ondanks dat er 
in totaal minder ouderbijdrage is ontvangen dan begroot, namelijk € 1.537,-. 

In onderstaand hoofdstuk 6 vindt u een overzicht van de realisatie en de balans voor 2019-2020 en 
de begroting voor 2020-2021. 

  

Uitgaven 2019-2020 

Activiteiten 

Voor de leerlingen van de groepen 8, hun ouders en alle leerkrachten van de St. Michaëlschool was 
het feit dat het afscheid van de groepen 8 dit jaar niet zoals gebruikelijk doorgang kon vinden een 
grote domper. Er is door alle betrokken partijen gezocht naar een passend alternatief. Zo is de 
musical is op DVD gezet en live gestreamd. Ook zijn het eindfeest en een soort alternatief kamp 
samengevoegd in een dagprogramma met afsluitende disco bij Outdoor Valley. De kosten die 
gemaakt zijn, na het aanspreken van het gestelde budget en een vrijwillige bijdrage van de ouders 
(alternatieve kampbijdrage), heeft de oudercommissie voldaan. 

Dit verklaart dan ook de overschrijding van het budget van de musical en het eindfeest van de 
groepen 8.  

Tevens stond de vervanging van de geluidsinstallatie al op de nominatie om vanuit de algemene 
reservering vervangen te worden. Gezien de bovenstaande situatie heeft deze aankoop eerder dan 
gepland plaatsgevonden. 

Hier staat tegenover dat voor een aantal andere activiteiten minder is uitgegeven of deze niet (ten 
volle) zijn benut. Zo hebben de activiteiten rondom Pasen, de koningsspelen, de sportdag en de 
avondvierdaagse geen voortgang kunnen vinden. Zowel deze over- als onderschrijdingen zijn 
grotendeels toe te schrijven aan de COVID-19 situatie.  

De afgelopen twee jaar is er een eerste stap gemaakt tot het digitaliseren van de OC. De 
ouderbijdrage is geïncasseerd met Wiscollect. Dit maakt het proces gemakkelijker, maar ook minder 
foutgevoelig. Ook komend jaar willen we kijken naar verdere digitalisering van de OC-administratie.  

De post OC Algemeen is dit jaar bestemd aan een “opsteker” voor alle personeelsleden van de St. 
Michaelschool. Zij hebben op het moment dat de leerlingen op 8 juni 2020 weer in volle getale naar 
school konden een bloem en cadeaubon ontvangen. 

De activiteiten kostten € 3.360,- minder dan gebudgetteerd. 

 

Overige uitgaven  

De overige uitgaven waren € 261,- hoger dan begroot vanwege de investering in de muziekinstallatie. 
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Reserveringen 

Voor de opbouw van de algemene reservering voor posten zoals buitenruimte, muziek en geluid, 
lustrum en de thema avond is € 3.550,- meer opgenomen dan begroot. Dit vanwege een hogere 
verwachte uitgave voor het lustrum en een spreiding van de kosten van de thema-avond over 2 jaar.  

Het totaal van de activiteiten, overige uitgaven en reserveringen komt daarmee uit op € 687,- 
negatief. 

 
Inkomsten 2019-2020 

Ouderbijdrage 

In totaal is € 1.537,- minder ouderbijdrage ontvangen dan begroot. Verklaring hiervoor is grotendeels 
terug te vinden in het niet meer hebben geïnd van de ouderbijdrage na 16 maart.  

 

Uiteindelijke resultaat 

De leden van de Oudercommissie zijn er samen met de school in geslaagd om de activiteiten die 
voortgang konden vinden voor de kinderen te organiseren, maar zijn mede doordat er in het 
verleden nooit een voorziening voor het lustrum is opgebouwd niet geslaagd om binnen de begroting 
te blijven.  

Het totale resultaat komt op €687,- negatief  (- €1.537,-  aan minder opbrengsten, €450,- meer 
uitgaven plus het verbruik van de reservering voor muziek en geluid €1.300,- naar aanleiding van de 
aanschaf van een nieuwe installatie). 

 

Balans 

Activa 

In de activa zijn vooruitbetaalde bedragen opgenomen, dit betreft de vooruitbetaling voor de 
schoolreis a € 2.678,-. Verder is er €450,- per ongeluk dubbel betaald en heeft de leverancier dit pas 
in het nieuwe jaar terug gestort, dit leidt tot een post te ontvangen bedragen. Daarnaast was er een 
banksaldo op de rekeningen van €45.284,-. 

 

Passiva 

Per einde jaar bezat de oudercommissie een eigen vermogen van € 35.645,- en voorzieningen ter 
waarde van €13.450,-. Daarbij geldt dat de school voor het lustrumjaar 2021 een bijdrage van de OC 
heeft gevraagd van €8.000,- en dat wij deze ook graag willen geven. Omdat er tot eind 2019 nog 
maar €2.400 aan voorziening voor het lustrum is opgebouwd is er besloten om de resterende kosten 
voor de helft in 2019-2020 te voorzien. De penningmeester raadt aan om vanaf 2021-2022 ieder jaar 
een voorziening van €1.500,- op te bouwen ten behoeve van het lustrum.  

  

 



16 
 

Verzoek 

De jaarcijfers van de oudercommissie van de St. Michaëlschool zoals hiervoor besproken en 
weergegeven in hoofdstuk 6. Cijfers zijn goedgekeurd door de Kascommissie. Ik verzoek de ALV om 
goedkeuring van de jaarrekening van 2019-2020. 

Daphne de Witte-ter Horst 

Penningmeester  
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5. Begroting 2020-2021 

Begroting 2020-2021 Oudercommissie St. Michaëlschool 
Uitgaven  

De kostenbegroting is gebaseerd op enerzijds de uitgegeven bedragen per kind van de afgelopen 
jaren en de aantallen kinderen in het nieuwe schooljaar en anderzijds op de schatting door de 
diverse commissies van de te verwachten uitgaven.  

Omdat afgelopen jaar een bijzonder jaar was vanwege Covid-19 is er een klein positief resultaat op 
de activiteiten behaald. De Oudercommissie heeft besloten om met dit positieve resultaat een 
voorziening van €2.800,- voor het lustrumjaar in 2021 te treffen, aangezien hier in het verleden nog 
niet genoeg voorziening voor was opgebouwd. Als dit niet gedaan was zouden we in 2020-2021 de 
ouderbijdrage eenmalig met €4,30 moeten verhogen om deze €2.800 te dekken.  

Helaas wordt met deze voorziening de kosten voor het lustrum á €8.000,- nog steeds niet gedekt en 
zou er in 2020-2021 alsnog een verhoging van de ouderbijdrage van €4,30 noodzakelijk zijn om de 
resterende €2.800,- te betalen. De oudercommissie heeft echter besloten dat er de afgelopen jaren 
ten onrechte eigen vermogen is opgebouwd terwijl dit eigenlijk naar een voorziening van het lustrum 
had moeten gaan. De resterende € 2.800,- aan kosten zullen dus in 2020-2021 leiden tot een verlies, 
waardoor het eigen vermogen zal afnemen. 

Hiermee komen we voor 2020-2021 dus met een voorstel van een bedrag van € 65,- per kind per 
geheel schooljaar. 

Het budget voor de activiteiten is ten opzichte van vorig jaar wat anders verdeeld. Er wordt meer 
budget toegekend aan de schoolreis vanwege de wens om de verhouding leerlingen t.o.v. 
begeleiders te verkleinen voor de onderbouwgroepen. Daarnaast verwachten we meer kosten 
vanwege de uitvoer van Covid-9 maatregelen. 

Dit jaar zijn er 3 groepen 8 versus 2 groepen 8 in voorgaande jaren en is er voor de post “afscheid 
groep 8” meer begroot. Dit is ook zichtbaar in de verdeling binnen de post “afscheid groep 8” 
(musical, eindfeest en fotoboekjes).  

Daarnaast staat er dit jaar weer een thema-avond op de planning, het streven is dat de thema-avond 
een keer in de twee jaar plaatsvindt.  

Een bijzondere budget toekenning ter grote van € 8.000,- zal de oudercommissie, deels vanuit de 
voorziening, bestemmen aan de viering van het Lustrum. 

Inkomsten 

De inkomstenbegroting hebben we gebaseerd op het betaalgedrag van vorig jaar en dat toegepast 
op het aantal verwachte aantal leerlingen in dit jaar (op een aantal meetmomenten). 

Voor 2020-2021 is het aantal verwachte leerlingen bij aanvang van het schooljaar 645, aan het eind 
van het schooljaar verwachten we dat de gangen en lokalen in totaal rond de 690 leerlingen zullen 
tellen. 
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Verzoek 

De ALV wordt verzocht akkoord te gaan met de begroting van de oudercommissie van de St. 
Michaëlschool, zoals hiervoor besproken en weergegeven in hoofdstuk 6. Cijfers. 

Ik verzoek de ALV akkoord te gaan met het voorstel om een ouderbijdrage te heffen van €65,- voor 
het schooljaar 2020-2021. 

 

Daphne de Witte-ter Horst 

Penningmeester. 
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6. Cijfers 

Realisatie 2019-2020 en Begroting 2020-2021

 

2020-2021
 Budget  Realisatie  Verschil  Budget 

Activiteiten

Dag van de leerkracht 100€                  78€                    22€              100€                  
Schoolreis 17,500€            17,952€            -452€          19,000€            
Sint 3,200€              2,430€              770€            3,500€              
Kerst 850€                  602€                  248€            650€                  
Carnaval 255€                  282€                  -27€             300€                  
Pasen 750€                  54€                    696€            750€                  
Thema avond -€                  -€                  -€             1,500€              
Koningsspelen 2,700€              382€                  2,318€        2,150€              
Sportdag 100€                  -€                  100€            -€                  
Avond 4 daagse 250€                  -€                  250€            250€                  
Afscheid gr 8 2,050€              3,221€              -1,171€       2,500€              

musical 450€                  1,103€              -653€          450€                  
eindfeest 1,000€              1,518€              -518€          1,150€              
fotoboekjes 600€                  600€                  -€             900€                  

Lustrum -€                  -€                  -€             8,000€              
Bankkosten 250€                  168€                  82€              175€                  
Wiscollect 300€                  -€                  300€            175€                  
Digitalisering OC -€                  -€                  -€             500€                  
Algemeen - catering, afscheid, etentje OC 1,000€              774€                  226€            1,000€              

Sub totaal 29,305€           25,945€           3,360€        40,550€           

Overige uitgaven

Bieb 2,000€              1,986€              14€              2,000€              
Leerplein 5,000€              4,675€              325€            4,500€              
Zwemwedstrijd Zwarte Plasje 100€                  -€                  100€            100€                  
Muzieklessen 1,000€              911€                  90€              900€                  
Muziekinstallatie -€                  2,659€              -2,659€       -€                  
Onvoorzien 1,870€              -€                  1,870€        1,000€              

Sub totaal 9,970€             10,231€           -261€          8,500€             

Opbouw Reservering buitenruimte 550€                  550€                  -€             550€                  
Opbouw Reservering aankleding school 550€                  550€                  -€             550€                  
Opbouw Reservering vervanging algemene binnenruimte 550€                  550€                  -€             550€                  
Opbouw Reservering muziek, licht en geluid 550€                  550€                  -€             550€                  
Opbouw Reservering thema avond -€                  750€                  -750€          750€                  
Opbouw Reservering Lustrum Michael School -€                  2,800€              -2,800€       

Sub totaal 2,200€             5,750€             -3,550€      2,950€             

Totaal lasten 41,475€            41,925€            -450€          52,000€            

Baten

Verbruik Reservering muziek en geluid -€                  1,300€              1,300€        -€                  
Verbruik Reservering Thema Avond -€                  -€                  -€             1,500€              
Verbruik Reservering Lustrum Michael School -€                  -€                  -€             5,200€              
Ouderbijdrage 41,479€            39,942€            -1,537€       41,925€            
Totaal baten 41,479€            41,242€            -237€          48,625€            

Totaal resultaat 4€                      -683€                -687€          -3,375€            

2019-2020
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Balans per 31 augustus 2020 

 

 

 

2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019

Vooruitbetaalde schoolreis 2,678        5,517        Eigen vermogen 35,645      35,687      

Te ontvangen bedragen 450           -           Resultaat 2018-2019 -42           

Vooruitbetaalde kosten kamp -           0               Resultaat 2019-2020 -683         -           

3,128        5,518        34,962      35,645      

Reservering buitenruimte 1,550        1,000        

Bankrekening ABN AMRO 21,389      15,233      Reservering aankleding school 1,650        1,100        

Spaarrekening ABN AMRO 23,895      23,895      Reservering vervanging algemene binnenruimte 1,750        1,200        

Kampgeld rekening ABN AMRO -           0               Reservering Thema avond 750           -           

45,284          39,128          Reservering muziek en geluid 550           1,300        

Reservering lustrum Michael School 5,200        2,400        

Nog te ontvangen facturen 2,000        2,000        

13,450          9,000            

48,412          44,645          48,412          44,645          

Balans OC 2019-2020 per 31 augustus 2020


