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Toelichting bi j  eindafrekening 201 9 -  2020 

  

Opsteller: Frans van Wegen (penningmeester)  

Onderwerp: Financiële verantwoording over schooljaar 2019 – 2020 

Datum: September 2020 

  

 

Algemeen 

De verschillende posten op de begroting zijn genummerd. Hieronder volgt een toelichting op 

deze posten. 

 

Begroting   
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Inkomsten 
 

1. Ouderbijdrage 

De begroting 2019-2020 was gebaseerd op 185 leerlingen aan het begin van het schooljaar en 

nog 22 na-instromers. Gerekend was met een ontvangstpercentage van 95%. Uiteindelijk is het 

ontvangstpercentage iets boven de 86% uitgekomen. 

 

2. Uit exploitatieoverschot vorig jaar 

Dit bedrag was vanuit het overschot van voorgaand boekjaar opgenomen om de begroting over 

het schooljaar 2019-2020 sluitend te krijgen. Als gevolg van de Covid-19 uitbraak zijn 

verschillende activiteiten niet doorgegaan waarbij met name het wel innen (€ 4.200,-), maar niet 

uitgeven van het budget voor het schoolreisje hoofdverantwoordelijk is voor het hogere 

exploitatieoverschot.  Opgemerkt moet worden dat dit geld 1-op-1 gebruikt zal worden voor het 

schoolreisje voor komend schooljaar en dat de ouders die reeds betaald hebben, niet nogmaals 

hoeven te betalen. 

  

3. Rente-inkomsten 

Door de lage rentestand is er, afgerond, € 1,- aan rente ontvangen. 

 

 

 

Uitgaven 
 

1. Schoolreisje 

Dit jaar is het schoolreisje niet doorgegaan vanwege de Covid-19 uitbraak. Besloten is om het 

geld (circa € 4.200,-)  niet terug te geven aan de ouders, maar om het te gebruiken voor het 

schoolreisje in het schooljaar 2020/2021. 

 

2. Bijdrage kamp Groep 8 

Ondanks dat het kamp niet door is gegaan, is de activiteit (het klimbos) die vanuit de OC wordt 

betaald, wel doorgegaan. Uiteindelijk zijn er 22 kinderen geweest die mee hebben gedaan 

waarbij de prijs per persoon iets lager was dan begroot. 

 

3. Sint 

Uitgaven binnen deze post zijn gerelateerd aan de klassen- en schoencadeau ’s, lekkernijen en 

drinken.  Deze post is circa € 100,- lager uitgevallen door goed in te kopen. 
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4. Kerst 

Uitgaven binnen deze post zijn gerelateerd aan de kerstviering en het eten en drinken. De 

uiteindelijk uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de uitgaven zoals begroot. 

 

5. Pasen 

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak is deze activiteit niet doorgegaan. 

 

6. Sport 

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak is deze activiteit niet doorgegaan. 
 

7. Avondvierdaagse 

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak is deze activiteit niet doorgegaan. 
 
8. Afscheid groep 8 

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak vond deze activiteit dit jaar niet plaats in Abrona, maar in 
Cabrio en alleen voor de ouders. Om toch wat extra activiteiten te organiseren voor het afscheid 
van groep is circa € 1.000,- van het beschikbare budget in gezet voor diverse activiteiten 
waaronder een stormbaan, de donatie aan Cabrio en eten en drinken bij de diverse activiteiten.  
 

9.  Slotfeest 

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak is deze activiteit niet doorgegaan. Gezamenlijk met de 

school is besloten om alle ouders met een kleinigheidje te bedanken en alle kinderen op de 

laatste schooldag te trakteren op een ijsje. 

 

10.   Commissies 

Binnen deze post is er alleen vanuit de mediatorencommissie een beroep gedaan op het budget.  

 

11.  Schoolproject  

Dit jaar is er geen schoolproject geweest.  

 

12. Culturele activiteiten 

Hieronder vallen de declaraties van de klassen voor het aanschaffen van een boek en overige 

materialen in het kader van de Kinderboekenweek. 

 

13. Schoolactiviteiten 

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak is deze activiteit niet doorgegaan. 
 

14. Klassengelden 2020-2021 

Begin juli is het klassengeld voor het schooljaar 2020-2021 contant overhandigd.  
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15. Bijdrage aan “niet gesubsidieerde kosten” 

Insteek van deze post was om een aantal extra activiteiten te organiseren dan wel grotere zaken 
aan te schaffen die in voorgaand schooljaar door de rumoerige laatste weken niet gekocht zijn. 
Dit schooljaar zijn er muziekinstrumenten gekocht en is het schoolplein voorzien van een 
nieuwe picknicktafel. 
  
16. Kleingoed & Uitgaven onvoorzien 

Betreft een aantal cadeaus als afscheid van verschillende personen. 
 
17.  Bankkosten 

Deze kosten zijn gerelateerd aan het gebruik van de Rabobankrekening.  

 

18.  Inventaris 

In het schooljaar 2019/2020 zijn een (tweede) picknicktafel en een partytent gekocht. 
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Conclusie en Samenvatting 

Als gevolg van de Covid-19 uitbraak was het financieel gezien een apart jaar. De inkomsten 

vielen lager uit dan geprognotiseerd. De uitgaven vielen ook lager uit omdat, naast het 

schoolreisje, ook een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan, waaronder Pasen en de sportdag.   

 

Was in de begroting voor 2019-2020 nog uitgegaan van  een onttrekking aan de algemene 

reserves van € 1.000,- om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen, in de realisatie is dat 

uiteindelijk een ophoging van de reserves geworden van € 5.031,-.  Dit is dan ook het bedrag 

waarmee het totaal van de rekeningen en de aanwezige contanten toeneemt ten opzichte van 

het einde van het vorige schooljaar (zie hieronder bij “Overzicht rekeningen”). Opgemerkt dient 

te worden te worden dat van deze € 5.031,-, circa € 4.200,- bestaat uit ouderbijdragen voor het 

nog uit te voeren schoolreisje.  Was het schoolreisje wel doorgegaan, dan hadden we circa € 

800,- meer aan inkomsten dan aan uitgaven. Insteek is om dit geld te gebruiken om de 

ouderbijdrage in het schooljaar 2020/2021 te verlagen. 

 

Overzicht inkomsten en uitgaven  

 

 
Overzicht rekeningen 

 

 


